MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS
REFERENT A LA REALITZACIÓ D’UN PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL
El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el principal instrument de planificació estratègica amb què
compten les administracions locals per a la seva acció de govern. És el full de ruta de la gestió
municipal i l'instrument de priorització dels diferents pressupostos municipals durant els mandats.
En el cas de Reus el darrer Pla d’Acció Municipal està datat de l’any 2008 i anava des d’aquest any
fins al 2011, pla en el que s’hi englobaven el conjunt de les inversions en l’àrea social, la de territori i
medi ambient i la econòmica. Tots els anys precedents va existir aquest esforç de previsió a anys
vista dels pressupostos municipals.
Atès que aquesta és una eina que serveix tant per a l’autoconeixement per part dels Ajuntaments,
així com també per assolir un coneixement amb més profunditat dels propis municipis a qui serveixen
les corporacions municipals i de les necessitats reals de la ciutadania.
Atès que és una eina de transparència per part de l’equip de govern, tant pel que fa a la resta de
partits com pel que fa a respecte al conjunt de la ciutadania.
Atesa la situació en que cal establir un estudi per saber l’eficiència dels processos de contractació
d’empreses externes per a que realitzin serveis municipals.
Atès els canvis que s’estan produint en el sí de l’estructura municipal, com per exemple el recent
procés de creació d’un nou organisme autònom de cultura i la supressió de l’IMAC, sense que s’hagi
presentat cap previsió ni pla estratègic per als propers anys a un nivell públic ni amb la resta de
partits, més enllà d’informacions aparentment lligades entre sí.
Atesa la necessitat evident de revisar el catàleg de llocs de treball de treballadors de l’Ajuntament i
dels ens municipals per tal d’orientar quins objectius ens marquem com Ajuntament a l’hora de
clarificar funcions i d’afrontar la necessària renovació de la plantilla, entre d’altres objectius
estratègics. Revisió demanada pels representants dels treballadors de l’Ajuntament i que va ser
aprovada en aquest plenari municipal després d’una moció presentada per aquest grup municipal i
que també és forma part d’un objectiu ineludible per garantir el propi futur de l’Ajuntament.
Per la present moció i tenint en compte aquests precedents, sol•licitem a l’Ajuntament l’adopció
d’aquests acords:

1. Exigir al govern municipal l’elaboració d’un Pla d’Acció Municipal pel que resta de mandat en
un termini de 6 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.
2. Exigir que aquest Pla d’Acció Municipal incorpori el catàleg de llocs de treball de treballadors
de l’Ajuntament i dels ens dependents.

