
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) PER PUBLICITAR ELS INGRESSOS I PATRIMONI   DELS 
CÀRRECS ELECTES I DE CONFIANÇA AL WEB DE L’AJUNTAME NT 

 

Atès el clima de desconfiança entre la població en general sobre la ètica i 
l'honorabilitat dels càrrecs polítics, motivat per l'ingent número de casos de corrupció 
que es produeixen i es comproven gairebé a diari arreu de l'Estat espanyol, en 
especial a les administracions locals. 

Atès a la necessitat de fer esforços per a incrementar la transparència i garantir la 
honorabilitat dels càrrecs electes i de la “autoanomenada” classe política en general, 
començant per les administracions més properes als ciutadans, que són les Entitats 
Locals. 
 
Atès que a diferents municipis dels Països Catalans i de l’estat espanyol  ja s'han fet 
públiques a les pàgines webs municipals les declaracions de béns patrimonials i 
activitats dels càrrecs electes. 
 
Atès que complint amb el redactat previst a la reforma de l’article 160.2 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral des del passat mes de setembre del 2011 els 
membres del Congrés i Senat espanyol ja han fet  públic a través del web institucional 
la seva declaració de béns. 

Atès que a principi de la legislatura, tots els regidors i regidores de l’Ajuntament, com 
estableix la llei, estan obligades a presentar una declaració de béns. 

En relació amb el citat anteriorment  i amb l’objectiu  que la  ciutadania  recuperi la 
confiança en els càrrecs públics, el millor mecanisme és la transparència. Per evitar 
rumorologies, cal demostrar a la ciutadania a través d'aquest tipus d'accions la realitat 
dels càrrecs electes i de confiança. 

Actualment, la publicació d’aquesta informació en un mitjà oficial no és obligatori. Per 
aquest motiu, aquest fet suposaria  un exercici  excepcional de transparència. 

Per altra banda i per tal de complementar aquest exercici de transparència, i al mateix 
temps combatre certa rumorologia pel que fa a les retribucions econòmiques, creiem 
que és del tot necessari fer públic no sols les remuneracions pel càrrec de regidor o 
regidora, sinó el conjunt de remuneracions que hom rep com a regidor o regidora, així 
com a membre d’un consell d’administració, d’un organisme autònom, d’una institució 
supramunicipal... 

Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, demana al Ple de 
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS: 

1.- Que sigui publicada al web de l’Ajuntament de Reus una relació patrimonial i 
de totes les retribucions econòmiques que es perceben de l’àmbit públic, de 
tots i totes les regidores de l’Ajuntament. 



2.- Que sigui publicada al web de l’Ajuntament una relació de les retribucions 
econòmiques que perceben tots els càrrecs de confiança i directius de 
l’Ajuntament i les diferents empreses municipals. 
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