Senyor/senyora,
Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 21 de maig de 2021 que tindrà lloc a
les 10:00 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
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1. Ratificació de la concurrència de circumstàncies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
2. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 22 d’abril de 2021.
3. Informació de l’Alcaldia.
4. Presa en coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidora presentada per la
Sra. Sandra Guaita Esteruelas.
ALCALDIA
5. Donar compte de l’Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici
2020.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes
i entitats.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
7. Intervenció. Donar compte del Pla anual de control financer, exercici 2021.
8. Intervenció. Donar compte de les resolucions de l'exercici 2020 previstes a
l'article 218 LHL, en compliment de la resolució de 15 de gener de 2020 del Tribunal
de Comptes i de l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de data 28 de gener de
2020.
9. Intervenció. Donar compte de l'Informe Resum de les actuacions de control intern
de l'Ajuntament de Reus durant l'exercici 2020.
10. Coordinació Jurídica Ajuntament-Empreses municipals i Defensa Jurídica.
Modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya.
11. Seguretat, Convivència i Civisme. Aprovació del Pla d’Actuació Municipal en
Emergència Nuclear de l’Ajuntament de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
12. Secretaria General. Aprovació definitiva de la memòria justificativa per a
l'exercici de l'activitat econòmica de comercialització d'energia elèctrica.
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BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
13. Benestar Social. Aprovació de la implantació del servei residencial d'estada
limitada ubicat al Centre Social El Roser.
14. Benestar Social. Aprovació de la implantació del servei de distribució
d'aliments: menjador social i rebost social ubicats al Centre Social El Roser.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
15. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per exonerar als beneficiaris de subvencions municipals del requisit d'estar al corrent
del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
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16. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per la creació de
Casals per la gent gran a les zones de la ciutat on sigui necessari.
17. Moció
del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) relatiu a la construcció d’un
pont que connecti els barris del sud de la ciutat amb l’Hospital Sant Joan.
18. Moció
del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a la creació de la
figura de mediador/a de barri.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per defensar i preservar els drets laborals dels treballadors i treballadores de
l'àmbit públic i privat de la ciutat.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per desplegar l'àmbit de formació i educació del Pla municipal LGTBI+.
21. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde
Carles Pellicer Punyed
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