Benvolguts/des,

Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 22 de maig de 2020 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

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 dia 5 de maig de 2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIÓ DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte dels Bans i Decrets de l’Alcaldia adoptats en relació
a l’Estat d'Alarma declarat pel Govern de l'Estat i el d'Emergència declarat per
les autoritats de la Generalitat de Catalunya.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
5. Secretaria General. Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat
Intermunicipal «Serveis Mancomunats dIncineració dels Residus Urbans».
6. Vicealcaldia. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Reus a la
Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
7. Intervenció. Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l'exercici
2019.
8. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de
l'Impost sobre béns immobles.
9. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de les
taxes per l'aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública.
10. Coordinació Jurídica entre l’Ajuntament i les empreses municipals i
de Defensa Jurídica. ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA: Recurs
de cassació contra la sentència de 27.11.2019 del Tribunal Superior Justícia de
Catalunya que confirma la nul·litat de l'acord d'adhesió.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
11. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
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(CS) pel recolçament de la llibertat d’elecció educativa.
12. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP)
per a que la Demarcació de Tarragona formi part de la Xarxa certificada de
zones verdes de la Unió Europea.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
13. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per al
foment de la inclusió de les persones més vulnerables en les festes i
celebracions de la ciutat.
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14. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a que Reus
presenti la seva candidatura al Concurs Capital Europea de la Innovació.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) per l’ampliació d’espais pels vianants i per la creació de
carrils bici provisionals com a estratègia de la mobilitat en el post-COVID-19.
16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent al procés de desinfecció de les dependències
municipals per la pandèmia de la COVID-19.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a l’establiment de la targeta resident.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
18. Precs i preguntes.
Reus, a data de la signatura electrònica d'aquest document.
L'alcalde
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