
PREC QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR D E REUS (CUP) 
RESPECTE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT  

 
 
 
 
 
 
Al primer Ple ordinari que es celebrà al mes de juliol, la Candidatura d’Unitat Popular va 
presentar una moció –que va ser rebutjada amb els vots de CiU i PP- en la que demanàvem, 
entre d’altres coses, que es retransmetessin en directe els plens de l’Ajuntament. Uns 
mesos després, l’alcalde de la ciutat es vanagloriava pel fet de retransmetre els plens de 
l’Ajuntament a través d’internet, tal i com havíem proposat des de la CUP. 
 
Paral·lelament, en Junta de Portaveus, s’havia de debatre sobre el reglament d’ús de la sala 
de premsa de l’Ajuntament. En la segona ocasió, en que aquest punt apareixia a l’ordre del 
dia, des de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus presentàrem un seguit d’al·legacions 
que van ser omeses pel govern municipal. 
 
Per altra banda, són constants les filtracions d’informació que apareixen als mitjans de 
comunicació, així com el nombre de vegades, en que el govern municipal ha fet públic als 
mitjans de comunicació informacions que la resta de grups municipals desconeixien. 
Informacions que s’han amagat intencionadament, quan els grups municipals i/o consellers 
dels consells d’administració de les empreses municipals hi ha fet referència durant el 
transcurs de les diferents reunions. 
 
Per últim, el debat semestral que organitza Canal Reus TV, amb la participació dels 
portaveus dels grups municipals a l’Ajuntament de Reus, estava previst que fos realitzat el 
proper dimarts 17 d’abrill. Una trucada de producció ens alertà que aquest debat s’ha 
suspès per la no-participació de les portaveus dels grups municipals que composen l’equip 
de govern de l’Ajuntament. 
 
Davant d’aquesta situació, des de la Candidatura d’Unitat Popular creiem que s’està 
vulnerant el dret a informació dels reusencs i reusenques. La política comunicativa de 
l’Ajuntament no s’està guiant pel principi de servei públic, sinó pels interessos partidistes 
dels partits polítics que conformen el govern municipal.  
 
I, alhora, observem com aquesta política comunicativa no respon a un model consensuat 
entre els diferents grups municipals, ni tampoc a un model comunicatiu on prevalgui un 
criteri dels tècnics i tècniques de l’Ajuntament. Sinó, un cop més, una política que no segueix 
cap rumb definit, sinó que es va emmotllant a les diferents conjuntures i als interessos del 
govern municipal. 
 
 
PREC:  
 
La reformulació del model de política comunicativa de l’Ajuntament i l’adopció d’un model 
definit on prevalgui el dret d’informació de la ciutadania i el dret d’expressió dels diferents 
agents que conformen l’Ajuntament de Reus. 
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