Senyor/senyora,
Us convoco a la sessió ordinària del Ple del dia 23 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:
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 2 d’octubre de 2020.
3. Informació de l’Alcaldia.
MOCIONS DE L'ALCALDIA
4. Alcaldia. Donar compte de resolucions de l’Alcaldia en matèria d’organització
municipal.
5. Alcaldia. Nomenament de membres i representants en distints òrgans, organismes
i entitats.
SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
6. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre
activitats econòmiques.
7. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre
béns immobles.
8. Intervenció. Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre
construccions instal·lacions i obres.
9. Recursos Humans. Modificació de la Plantilla de personal de l'Ajuntament de Reus
per a l'exercici 2020.
10. Recursos Humans. Modificació de catàleg de llocs de treball del personal laboral
de l'Ajuntament de Reus.
11. Secretaria General. Modificació puntual de l’acord plenari de 31 de juliol de
2019 en relació a les matèries atribuïdes als llocs de treball de la plantilla de personal
directiu de l’Ajuntament de Reus.
PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS
12. Proposta de declaració del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS)
per donar l’opció als pares de demanar la jornada contínua en els centres educatius.
13.
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SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la
protecció del sistema sanitari d’atenció primària.
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
14. Moció del GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS DE REUS (CS) per garantir la
conciliació de les famílies amb menors en edat escolar en circumstàncies excepcionals
relacionades amb l’emergència sanitària de la COVID-19.
15. Moció del GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
– CANDIDATURA DE PROGRÉS – (PSC-CP) per a la realització d’un programa
d’atenció a les possibles seqüeles emocionals de la COVID-19.
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16. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) per a fer publicitat del Pla DUPROCIM i donar informació a la ciutadania de
Reus.
17. Moció del GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) pel compliment immediat de la Llei 11/2020 i per reconvertir els pisos turístics
a lloguer regular.
18. Precs i preguntes.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
Reus, a data de la signatura electrònica d'aquest document.
L'alcalde
Carles Pellicer Punyed
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