Senyor/senyora,
Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 24 de juliol 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 19 de juny de 2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte
d’organització municipal.

de

resolucions

de

l’Alcaldia

en

matèria

5. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
HONORS I DISTINCIONS
6. Concessió del títol de Fill Adoptiu de Reus al Sr. ANTONI PONT AMENÓS.
7. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al CINECLUB DEL CENTRE DE
LECTURA DE REUS.
8. Concessió de la Menció Honorífica Municipal al BIELA CLUB 600 DE REUS.
9. Concessió de la Medalla de la Ciutat a la REIAL CONGREGACIÓ DE LA
PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST de Reus.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
10. Intervenció. Donar compte de les resolucions de l'exercici 2019 previstes
a l'art. 218 del TRLRHL, en compliment de la resolució de 15 de gener de 2020
del Tribunal de Comptes i de l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de
data 28 de gener de 2020.
11. Gestió Econòmica i Pressupostària. Donar compte dels expedients de
modificació de crèdit relatius al Pla de reactivació econòmica.
12. Gestió Econòmica i Pressupostària. Expedient de modificació de
crèdits del pressupost de 2020 de l'Ajuntament.
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13. Gestió Econòmica i Pressupostària. Convalidar el decret d'Alcaldia pel
que s'aprova l'aplicació parcial del romanent de tresoreria per a despeses
generals de la
liquidació de 2019 destinats a la Política de Despesa 23.
14. Intervenció. Aprovació del conveni de col·laboració en matèria tributària
amb l’Agència Tributària de Catalunya.
15. Empresa i Ocupació. Aprovació de l'adhesió de la ciutat de Reus a
l'associació «Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS)».
16. Recursos Humans. Modificació de la plantilla de personal funcionari.
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17. Recursos Humans. Modificació del catàleg de llocs de treball de personal
funcionari.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
18. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a
l’increment de la plantilla de la Guàrdia Urbana i altres mesures de seguretat.
19. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a que es
substitueixin les aixetes tradicionals per aixetes automàtiques en els lavabos
dels edificis i les instal·lacions municipals.
20. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la implantació
d’una targeta gratuïta per anar a l’Hospital.
21. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per al
desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a la ciutat.
22. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a fomentar l’economia social i solidària a la ciutat.
23. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a la construcció d’un nou model de festes populars
de la ciutat.
24. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Reus, a data de la signatura electrònica d'aquest document.
L'alcalde
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