Senyor/senyora,
Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 17 de setembre de 2021 que
tindrà lloc a les 09:00 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes del Ple de les tres sessions que van tenir lloc els dies 23 i
29 de juliol de 2021.
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2. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
4. Assessoria Jurídica. Denominació de la plaça creada amb la remodelació del
passeig Boca de la Mina i situada davant del col·legi Mowgli, com a «plaça M.Àngels
Ollé».
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
5. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Pla de millora urbana de l'Àrea 3.2
LA HISPÀNIA, promogut per Reus Mobilitat i Serveis, S.A.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Rendes i Exaccions. Resolució del recurs de reposició interposat pel subjecte
passiu Sr. JMBG contra la notificació individual de la quota tributària que l’hi ha estat
practicada en concepte de contribucions especials per obres de pavimentació dels
carrers Miró, Santa Helena i Verge Maria de Reus.
7. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació del plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la licitació de la
concessió d’obra per a la construcció i explotació del Centre Aquàtic i de Fitness
(CAIF) de la ciutat de Reus.
ESPECIAL DE COMPTES
8. Intervenció. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a
l’exercici 2020.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
9. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per al foment de la formació professional i de la formació professional dual a Reus.
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10. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL JUNTSXREUS, ERC-AM,
ARA REUS per rebutjar la construcció de la línia elèctrica aèria de molt alta tensió
MAT Valmuel-Begues.
11. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) en
relació amb la Conferència sobre el futur d’Europa al Món local.
12. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
D’UNITAT POPULAR (CUP) referent a la internalització del servei d'atenció i gestió
de trucades d'emergència 112.
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13. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) referent al bon
govern, la transparència i l’accés a la informació respecte les Mocions de l’oposició
aprovades pel Ple.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) pel compromís amb la
igualtat i els drets de les persones LGTBI.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent a passar el cobrament dels tributs d’aigua en forma de taxa.
16. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde,
Carles Pellicer Punyed
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