MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE
REUS (CUP) PER FACILITAR LA FISCALITZACIÓ DE L'OBRA DE GOVERN
A L'OPOSICIÓ, MILLORAR LA TRANSPARÈNCIA I COMPLIR AMB
DIEFERENTS PRECS APROVATS EN L'ANTERIOR MANDAT QUE NO ES
VAN EXECUTAR.

Atès que en diferents reunions de la Comissió Informativa de Serveis Generals i
Econòmics de l'Ajuntament de Reus de l'anterior mandat es va presentar per part de
la CUP diferents precs a fi i efecte que es els regidors i regidores assistents tinguessin
informació respecte els decrets aprovats i i les despeses (factures i altres)
econòmiques efectuades per l'Ajuntament de Reus i el seus organismes autònoms,

Atès que l’Ajuntament de Reus compta amb diferents empreses de capital
exclusivament municipal, on també es necessària la fiscalització citada en l'anterior
paràgraf,

Atès que un millor coneixement de la facturació i de l'objecte de la despesa pública
evitaria una infinitat d'instàncies on es demana detall de dita despesa, i facilitaria la
principal feina de l'oposició,

Atès que un millor accés i coneixement del decrets aprovats pel govern de la ciutat de
Reus, evitaria una infinitat d'instàncies i facilitaria la principal feina de l'oposició,

Atès que en la majoria d' ajuntament i diputacions s'aprofiten els diferents òrgans de
govern per donar trasllat als seus representants del diferents decrets que regulen
l'activitat institucional, així com el detall de la seva despesa pública,
Atesa la dificultat de trobar aquesta informació i interpretar-la de forma senzilla

Atès que aquesta proposta representa un exercici de transparència per part del
govern, i el compliment de LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

Atès que existeix diferent metodologia que permet traslladar als regidors i regidores
els decrets aprovats pel govern i la relació de la despesa pública de forma regular . A
mode d’ exemple s'adjunten model emprats per la Diputació de Tarragona.

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 totes les comissions informatives que es realitzin a l’ajuntament de Reus
es lliuri, sota criteri tècnic recomanat,un dossier on constin tots els contractes
adjudicats per decrets i tot el detall de la despesa pública relacionada amb el diferents
procediments de contractació realitzats per l’equip de govern municipal. Que a cada
comissió informativa, es lliuri aquest dossier d’acord amb les seves competències i
àrees.
2.- que l’acord exposat anteriorment esdevingui una realitat en un període màxim de
tres mesos. Temps suficient per a que els serveis tècnics de l’ ajuntament de Reus
trobin la fórmula més adient per fer efectiva aquesta fiscalització i millora de la
transparència.
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