Senyor/senyora,
Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 18 de juny 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 circumstancies i necessitat de celebrar de forma
telemàtica aquesta sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus.
2. Presa de possessió de la Sra. Tania Agudo Cabana com a regidora de l’Ajuntament
de Reus.
3. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 21 de maig de 2021.
4. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
5. Alcaldia. Donar compte de l’adscripció de la regidora Sra. Tania Agudo Cabana al
grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE
PROGRÉS – (PSC-CP).
6. Alcaldia. Donar compte d’una resolució de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
7. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans i
organismes municipals.
HONORS I DISTINCIONS
8. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al Centro Latinoamericano de Reus.
9. Concessió de la Medalla de la Ciutat a l’Associació de Concerts de Reus.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
10. Salut i Ciutadania. Aprovació de la segona Addenda al conveni entre la
Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament per a la
racionalització de l'activitat assistencial del sistema públic de salut formalitzat el dia
30 de desembre de 2019.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
11. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de la carta de serveis del «Servei
d’Escoles Bressol Municipals».
12. Assessoria Jurídica. Aprovació inicial de la nova carta de serveis dels serveis de
protecció a la salut de l’Ajuntament de Reus.
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13. Gestió econòmica i pressupostària. Expedient de modificació de crèdits del
pressupost de 2021.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
14. Medi Ambient. Aprovació definitiva del Pla Local de Prevenció de Residus de
Reus 2021-2026.
15. Medi Ambient. Aprovació inicial de la nova Ordenança reguladora del soroll i les
vibracions al municipi de Reus.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
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16. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
referent al rebuig a l'indult als polítics condemnats per sedició i malversació de fons
públics pels fets ocorreguts a Catalunya derivats del procés separatista.
17. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
contra els nous peatges a les autovies i en les autopistes de l'Estat després de la seva
liberalització.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
18. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a l’adhesió al Programa Viopet
per recollir i acollir als animals de les víctimes de violència masclista.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per potenciar el servei d’atenció
emocional per al col·lectiu jove de la ciutat.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per fomentar la participació ciutadana en el disseny i protecció dels espais del
nostre terme municipal segons criteris d'arrelament o significació.
21. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a consensuar un nou model de seguretat a Reus.
22. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde,
Carles Pellicer Punyed
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