
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) PER A LA REALITZACIÓ D’UNA AUDIÈNCIA PÚB LICA 

SOBRE LA PRESENTACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAM ENT 

 

 

Atès que la greu situació que viu l’economia del nostre país està generant una 
problemàtica pel que fa al finançament i la gestió econòmica dels municipis catalans, i 
que l’Ajuntament de Reus també viu immers, en aquesta dinàmica d’ajustos i dificultats 
pressupostàries, 

Atès que l’estat de les finances de l’Ajuntament de Reus i la gestió pressupostària és 
una qüestió especialment significativa de l’acció municipal, i un tema que té interès 
rellevant per a tots i totes les ciutadanes reusenques, 

Atès que garantir la transparència, l’accés a la informació i la participació ciutadana per 
part de l’Ajuntament és, a més d’un dret legal, una forma imprescindible d’apropar als 
veïns i veïnes de la nostra ciutat a la gestió municipal dels afers públics i millorar 
l’acceptació i la identificació de la ciutadania envers les polítiques públiques i la gestió 
de l’Ajuntament, 

Atès que si bé el Reglament Orgànic de l’Ajuntament no recull la figura de l’Audiència 
Pública, l’article 154 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
estableix que “les corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre 
llur activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local”, 

Atès que l’article 155.4 del mateix text, estableix que “el procediment per a exercir el 
dret d’informació [per part de la ciutadania] s’ha de regular per acord del ple” i que “en 
qualsevol cas, la denegació ha d’ésser motivada i justificada d’acord amb els supòsits 
establers legalment”, 

Atès que el govern municipal ha reiterat públicament en sessió plenària, la seva 
voluntat de dur a la pràctica una política de transparència total sobre la seva activitat, 

 

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 l’Ajuntament convoqui en un espai públic, una Audiència Pública per 
explicar la proposta dels pressupostos municipals per a l’exercici 2012. 
 

2.- Que en aquesta Audiència Pública o compareixença pública, es presenti de 
forma detallada a la ciutadania, a més d’un informe sobre l’estat de comptes de 
l’Ajuntament de Reus, un informe sobre el Pla d’Ajust aprovat i sobre el Pla de 
Sanejament que ha d’aprovar-se. 
 
  



3.- Que l’Audiència Pública prevegi torns de paraula per a la intervenció de 
l’anterior equip de govern, dels representants dels grups municipals, així com 
de tot ciutadà i ciutadana i entitats de la ciutat que així ho desitgin. 
 
 
4.- Que l’Ajuntament habiliti els canals adequats per tal que les preguntes i 
consultes que es plantegin es puguin respondre de manera adequada i 
operativa en el decurs de la sessió. 
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