Senyor/senyora,
Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 19 de novembre de 2021 que tindrà
lloc a les 09:00 hores, en aquest Palau Consistorial, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió del 22 d’octubre de 2021.
2. Informació de l’Alcaldia.
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MOCIONS DE L'ALCALDIA
3. Alcaldia. Donar compte d’una resolució de l’Alcaldia en matèria de personal.
4. Alcaldia. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
5. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans i
organismes municipals.
ACTIVITATS DE LA PERSONA
6. Educació. Aprovació del Reglament del Consell Educatiu de Ciutat.
SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS
7. Intervenció. Modificació de la plantilla de personal de l'Institut Municipal de
Formació i Empresa "Mas Carandell" corresponent a l'exercici 2021.
8. Intervenció. Modificació de la plantilla de personal de l'Agència de Promoció de
Ciutat corresponent a l'exercici 2021.
9. Recursos Humans. Modificació de la plantilla de personal laboral i funcionari de
l'Ajuntament de Reus.
10. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament de
Reus.
11. Intervenció. Autorització prèvia a Reus Serveis Municipals SA per concertar una
operació de préstec a llarg termini per import de 3.000.000,00 Euros amb l'entitat
Caixabank SA.
12. Intervenció. Autorització prèvia a Reus Serveis Municipals SA per concertar una
operació de préstec a llarg termini per import de 1.327.554,69 Euros amb l'entitat
Caixabank SA, per destinar-lo íntegrament a la cancel·lació anticipada i total d'un
préstec existent amb l'objectiu de generar estalvi.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
13. Gestió Urbanística. Aprovació provisional del Document elaborat en compliment
de la Sentència núm. 1005, de data 26.11.2018, de la Secció 3a de la Sala del
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Contenciós Administratiu del TSJC en relació amb el Pla parcial del sector H.11
«Bellisens Oest».
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a la creació
d’un registre públic municipal d'empreses i negocis sense successió i un pla de
renovació generacional i successió d'autònoms.
15 Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per garantir el subministrament energètic a les famílies vulnerables.
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16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) referent al qüestionament de la implantació de les Àrees de Promoció
Econòmica Urbana (APEUs) i altres iniciatives de dinamització de comerç de la nostra
ciutat.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per fomentar i millorar l’habitatge públic
social a Reus.
18. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) i del regidor no adscrit per la millora
de la seguretat de les dones a Reus.
19. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
L'alcalde
Carles Pellicer Punyed
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