Senyor/senyora,
Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 19 de juny 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
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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. Aprovació de l'acta del Ple de la sessió del dia 22 de maig de 2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
ALCALDIA
4. Informe de la Sindicatura Municipal de Greuges de l’exercici 2019.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
5. Alcaldia. Donar compte dels 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.
6. Alcaldia. Donar compte
d’organització municipal.

de

resolucions

de

l’Alcaldia

en

matèria

7. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
8. Assessoria Jurídica. Aprovació definitiva de la modificació puntual de
l'Ordenança de Civisme a la ciutat de Reus.
9. Secretaria General. Aprovació definitiva del nou Reglament Orgànic
Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Reus.

10. Seguretat, Convivència i Civisme. Aprovació inicial del Document únic
de protecció civil municipal (DUPROCIM) de l’Ajuntament de Reus.
11. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni.- Aprovació del
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plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir la
licitació del servei de neteja de l'espai públic i recollida de residus municipals,
de gestió i manteniment de les deixalleries i de gestió, manteniment i
explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus.
SERVEIS DE TERRITORI I URBANISME
12. Oficina d'Habitatge. Creació del Consell Municipal de l'Habitatge i
aprovació inicial del seu reglament de funcionament.
13. Oficina d'Habitatge. Aprovació de l'annex a l'Addenda de pròrroga per a
l'any 2020 del Conveni relatiu a l'Oficina Local dHabitatge, en relació amb la
tramitació dels ajuts per a minimitzar 'limpacte del Covid-19 en els lloguers de
l'habitatge habitual.
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PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS
(CS) contra la intervenció de l’estalvi dels municipis per part del Govern de
l’Estat.
15. Proposta de resolució del GRUP MUNICIPAL ERC per regularitzar les
persones que es troben en situació irregular a l’Estat espanyol.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
16. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per
preservar i fer efectiva la conciliació laboral i la reducció de la bretxa salarial
provocada per la crisis de la COVID-19.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) per la dignificació de les tasques de cures i per la millora de
les condicions de trebal de les treballadores del Servei d’Atencio Domiciliària.
18. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) per a la creació d’una Comissió especial de Treball de Barris.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la implantació
d’accions de desenvolupament comunitari al Barri de La Sardana que fomentin
la convivència i la cohesió social.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per un Reus més
verd.
21. Precs i preguntes
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Reus, a data de la signatura electrònica d'aquest document.
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L'alcalde
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