
 

DECLARACIÓ  QUE PRESENTA  LA CANDIDATURA D'UNITAT P OPULAR 
DE REUS (CUP)  PER FOMENTAR LA TRANSPARÈNCIA DE 

L’AJUNTAMENT EN MATÈRIA LABORAL. 
 
 
DAVID VIDAL CABALLÉ, regidor i portaveu del grup municipal de la Candidatura 
d'Unitat Popular de Reus (CUP) 
 
 
EXPOSA: 
 
Per tal de fer un seguiment, a tall d’observatori, de la situació global en matèria 
de contractació laboral  que es practica amb diners públics en els diferents ens  
municipals , organismes autònoms i en el mateix consistori hem demana  totes 
les altes i baixes laborals que s’han dut a terme des del passat mes de gener 
del 2011 fins al mes de setembre, així com  un informe complet que ens 
agradaria rebre a finals d’anys amb les mateixes característiques complementat 
amb la còpia simple del contracte de treball. 
 
Demanem que aquest informe tingui en compte totes les treballadores i 
treballadors independentment  de la situació o règim laboral que aquests 
ocupin.  
 
En aquest exercici de control en matèria de contractació laboral i volem sumar 
un altre que de ben segur serà ben rebut per a totes i tots els treballadors 
municipals i que respon a una necessitat ètica i democràtica per fer prevaldre la 
igualtat d’oportunitats i la defensa dels drets i deures recollits en els estatuts 
dels treballadors i el conveni laboral vigent en el moment actual. 
 
  
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa a la 
Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus l’aprovació de la present 
declaració: 
 
Que la Junta  de Portaveus doni suport a la petició de la secció sindical de 
l’Ajuntament de Reus de la CGT, segona força sindical, on es demana la 
representació dels diferents grups polítics de l’Ajuntament de Reus en tots 
aquells temes que afectin els treballadors i treballadores municipals ja sigui 
amb presència a les reunions del comitè d’empresa de l’Ajuntament o en  
qualsevol altre organisme que cregui convenient el sindicat. 
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