
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREC QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR D E REUS (CUP) 
SOBRE LA POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ I RELACIONS LABOR AS A 

L’AJUNTAMENT DE REUS I A INNOVA  
 

 

 

 

En les darreres setmanes,  el grup municipal de la CUP s’ha assabentat de diferents afers 
que afecten la vida política municipal a través dels mitjans de comunicació. 
 
No és el primer cop que es dóna aquesta situació, 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 desconeixíem.  
 
Tenint en compte que en la majoria de reunions de les comissions informatives els regidors i 
regidores 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 i fiscalitzar l’obra del govern, des de la CUP creiem que el 
govern té que realitzar un canvi en la seva política de comunicació urgentment. 
 
La manca d’informació crea malentesos que afecten directament tant al govern com a 
l’oposició , la ciutadania pensa fermament que el govern amaga informació i per altra banda 
titlla l’oposició d’inútil pel fet de no assabentar-se ni reaccionar a temps amb informació 
fidedigna . 
 
En el ple de del 30 de novembre del 2012,el Sr. Alcalde en resposta a una moció per canviar 
la dinàmica  de les comissions informatives, a fi i efecte de potenciar la transparència i la 
millor comunicació entre govern i oposició, va manifestar el següent : “Per tant, deixi’m uns 
dies i veurà línia de transparència –que sí que hi és tota i celebro avui també que en aquest 
cas el Partit Socialista s’apunti a la transparència, que abans no hi era.  
 
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. Aquest funció no la podem fer de forma correcte mentre la política 
comunicativa no canviï . 
 
 
 
 
 
 



PREC:  
 
· Que després de quasi dos anys i mig d’espera, el govern lliure als partits de l’oposició un 
informe complert dels treballadors i treballadores municipals (siguin de l’Ajuntament o 
d’organismes autònoms, fundacions o empreses), on consti el seu sou, productivitats, 
antiguitat, tipus de contracte... des de l’inici de la legislatura i fins a dia d’avui. 
 
· Que en les comissions informatives hi assisteixin tots i totes les regidores que pertoca per 
l’àrea de treball, així com que es lliure un informe trimestral de seguiment del control 
pressupostari de cada regidoria. 
 
· Que en els òrgans pertinents –ja siguin comissions informatives o junta de portaveus- el 
govern ens lliuri un informe dels decrets aprovats i altra informació rellevant. 
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