Senyor/senyora,
Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 22 d'abril de 2021 que tindrà lloc a
les 16:00 hores, mitjançant celebració telemàtica a l’empara de la Disposició
addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març (DOGC Núm. 8089 19.3.2020), amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la concurrència de circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
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2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 19 de març de 2021.
3. Informació de l’Alcaldia.
HONORS I DISTINCIONS
4. Concessió de la Menció Honorífica Municipal, a títol pòstum, al Sr. Bartolomé Pluma
Marianas.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
5. Assessoria Jurídica. Modificació puntual del Reglament de venda no sedentària
en mercats marxants de la ciutat de Reus.
6. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del
pressupost de 2021.
7. Hisenda. Imposició i Ordenació de Contribucions especials a aplicar amb motiu de
l’execució del projecte de pavimentació i serveis dels carrers Miró, Santa Helena i
Verge Maria de la nostra ciutat.
8. Intervenció. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020
de l’Ajuntament de Reus i els seus Organismes Autònoms.
9. Intervenció. Modificació de la plantilla del personal de l'Institut Municipal Reus
Cultura.
10. Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de la
modificació dels termes de la pròrroga, fins a nova adjudicació, del contracte del
servei de neteja de l'espai públic i de recollida de residus municipals, formalitzat en
data 1 de gener de 2010.

11. Vicealcaldia. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a l’Aliança
Catalunya 2030.

ACTIVITATS DE LA PERSONA
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12. Cultura i Política Lingüística. Aprovació dels preus públics de les entrades per
espectacles i de les inscripcions per a professionals assistens a la XXV Edició de la Fira
del Circ de Catalunya - TRAPEZI.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) de mesures per reduir la precarietat de
la joventut reusenca.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per millorar la qualitat de vida dels
veïns i veïnes del barri de la Muralla.
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15. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a soterrar les
línies d’alta tensió de l’urbanització «el Pinar».
16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a soterrar les línies d’alta tensió a tot el nucli urbà.

17. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a la implantació
d’un Pla Local de prevenció del suïcidi i salut mental.

18. Moció del Regidor no adscrit per a l’eliminació progressiva de les zones blaves
d’estacionament regulat de Reus.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a què el govern de Reus accepti la seva responsabilitat en la protecció dels
animals per a poder assegurar el seu benestar.
20. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Reus, a data de la signatura electrònica d'aquest document.
L'alcalde
Carles Pellicer Punyed
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