
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA  LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR  DE 
REUS (CUP) PER REBRE INFORMACIÓ RELACIONADA  AMB EL  

FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
 
 
En les darreres setmanes han sortit a la llum pública diferents casos de 
contractació iacomiadament de personal, tant pel que fa a l’estructura de 
l’Ajuntament, com la dediferents empreses d’INNOVA, o en empreses i 
consorcis on hi tenen participacions diferents empreses municipals. 
 
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. 
 
 
Tenint en compte que en la majoria de reunions de les  comissions informatives 
els regidors/es no donen compte d’aspectes lligats a la contractació laboral, a la 
signatura de convenis, a la facturació o als diferents concursos públics. I 
entenent que aquesta informació és necessària per a la realització d’ una de les 
principals tasques de l’oposició: vetllar per una bona gestió del diner públic. 
  
Amb l’objectiu i la bona voluntat de contribuir al bon funcionament de les 
institucions municipals, de bona fe i sempre mirant per l’interès de la ciutat i del 
bé comú creiem que és necessari que tots/es els membres de l’oposició rebin 
un informe  relacionat amb matèria de contractació laboral i en matèria 
econòmica . La llei determina que com a regidor , les nostres 
funcions passen entre d’altres per fer un control de la gestió, participar en la 
gestió, i eventualment, aprovar o desaprovar el funcionament d’aquesta. 
 
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 en el transcurs de les diverses comissions informatives cada dos 
mesos   , sigui lliurat un informe a tots els grups municipals  amb els  
següents continguts : 

- altes i baixes en matèria de contractació laboral( Ajuntament, INNOVA     
,organismes autònoms ,empreses participades). 

- Detall de la facturació de les diferents àrees de gestió de l’Ajuntament, 
INNOVA, organismes autònoms ,empreses participades 

- Resum dels  convenis signats entre l’Ajuntament, INNOVA, organismes 
autònoms ,empreses participades amb  tercers. 

- Resum dels diferents concursos públics per a l’adjudicació d’obres i 
serveis  que es realitzen a la ciutat 
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