Senyor/senyora,
Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 2 d'octubre 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:
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 les actes del Ple de les sessions de 22 i 24 de juliol de 2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte de Bans i Decrets de l'Alcaldia adoptats en motiu
de l'emergència sanitària derivada de la COVID-19.
5. Alcaldia. Donar compte
d’organització municipal.

de
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matèria

6. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans,
organismes i entitats.
BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA
7. Secretaria General. Autorització a la societat municipal CENTRE MQ
REUS, S.A. a l'adhesió al Consorci de Salut i Social de Catalunya.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
8. Servei d’aprovisionaments, contractació i patrimoni. Ratificació del
decret de l'Alcaldia de 2020001158, de 13 d’agost de 2020, d'oposició al recurs
d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Salou contra la sentència de 25 de
maig de 2020 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Tarragona
(RO 57/2017).

9. Servei d’Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni. Aprovació de
l’estudi de viabilitat previ a la decisió de construir i explotar, en règim de
concessió, un centre esportiu amb zona d’aigües coberta i fitness, a la ciutat de
Reus.
10. Vicealcaldia. Aprovació del Pla d’emergència en situacions de sequera de
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l’Ajuntament de Reus.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
11. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE
REUS (CS) per a rebutjar el transfugisme com a pràctica de corrupció política
que dinamita l’estabilitat democràtica de les corporacions locals.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
12. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) referent a la creació
d’una oficina de protecció de l’animal i per a què Reus sigui municipi just i
respectuós amb els animals.
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13. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a un bon
funcionament del curs escolar 2020-2021 i pel foment de l’equitat als centres
educatius de la ciutat.
14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per a
l’elaboració d’un pla municipal en contra de l’ocupació il·legal d’habitatges.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) referent a la modificació del Reglament regulador dels
serveis municipals de subministrament d’aigua i de sanejament d'aigües
residuals.
16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR (CUP) per a fomentar la mobilitat sostenible a la ciutat.
17. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Reus, a data de la signatura electrònica d'aquest document.
L'alcalde
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