MOCIONS I PROPOSTES DE DECLARACIÓ AL PLE MUNICIPAL
O A LA JUNTA DE PORTAVEUS

Canal

Telemàtic

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms o raó social

DNI-NIF

AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP

DADES PERSONA REPRESENTANT

NIE

V55663025

(emplenar en cas que s'actuï en representació

Nom i cognoms o raó social
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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 22/12/2021 REFERENT A L’ORGANIGRAMA DE GERÈNCIES I MÀXIMES DIRECCIONS DE
L’AJUNTAMENT I ENTITATS DEPENDENTS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A l’inici de cada mandat, el Ple de la corporació aprova el cartipàs municipal on hi consta l’agrupació de decrets i/o
resolucions que articulen mesures organitzatives que determinen les característiques pròpies de l’organització i
funcionament de la corporació municipal.
A finals del mes de juny del 2019 es va aprovar l’organització municipal i els perfils de les regidories i els seus
càrrecs corresponents. Pel que fa als càrrecs de confiança, l’alcalde també en té la potestat de nomenar-los i, per
tant, l'únic que ha fet al llarg d’aquests dos anys, ha estat retre compte dels nomenaments i del sou de cadascun.
Cal destacar que en aquest mandat, hem incrementat el nombre de càrrecs de confiança respecte el mandat
anterior.
A l’actualitat comptem:
Pel que fa a l’Ajuntament:
-Personal directiu (gerència de Serveis Generals, gerència-Coordinadora de Serveis a la Persona, gerènciaCoordinadora de Serveis Territorials, gerència-Coordinadora de Serveis Econòmics, gerència-Coordinadors
d’Organització i Serveis Interns
-Personal eventual i de confiança (1 Cap de gabinet de l'alcaldia, 1 Directora de comunicació corporació, 4
Delegats de serveis, 4 Assessors/es d'àrea)
-Assessoria dels Grups Municipals
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Pel que fa a les Empreses Municipals i Organismes Autònoms:
-Organismes Autònoms i Consorcis: (Institut Municipal Reus Cultura, Institut Municipal Formació i Empresa,
Agència Reus Promoció, Consorci del Teatre Bartrina, Consorci Teatre Fortuny)
- Empreses Municipals: (Gerència de Reus Serveis Municipals, Gerència de Divisió d’Aigües, Gerència de Serveis
Funeraris, Gerència de Mobilitat i Serveis, Gerència de Desenvolupmanet Econòmic, Gerència de Reus Esport i
Lleure, Gerència de Reus Transport Públic, Centre MQ Reus)
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La Candidatura d’Unitat Popular sempre hem expressat el desacord amb l’organització gerencial i de càrrecs
directius tant del mateix ajuntament com de les empreses municipals. Creiem innecessària l’existència d’un
volum de 30 càrrecs de confiança que cobreixen un volum considerable de pressupost públic. A més, quan
d’alguns dels quals no en coneixem ni tenim constància de l’execució de les seves funcions sigui perquè a la
definició del cartipàs no quedar clara o perquè l’experiència del dia a dia no ens justifica la retribució. I, finalment,
perquè, algunes vegades, el procés pel qual s’escullen aquests càrrecs són poc transparents.
Pel que fa a l’Ajuntament, des del mandat anterior, aquest govern encara no concreta una proposta ferma de pla
de modernització i reorganització de l’ajuntament. Per una banda, des de fa molt de temps que esperem una
nova proposta de catàleg i de relacions de lloc de treball i, per l’altra banda, anem acumulant decrets d’alcaldia
amb nomenaments de càrrecs de confiança sense saber-ne els motius de pes. Pel que fa a les Empreses
Municipals i a la seva reorganització després de la sortida de l’empresa Hospital Sant Joan del perímetre
d’empreses de l’Ajuntament de Reus encara no tenim un organigrama clar de la nova distribució de funcions de
les diferents gerències i direccions.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tot això, i donat que la Candidatura d’Unitat Popular fa temps que demana informació sobre la nova
organització de les empreses municipals d’aquest ajuntament, que en aquest darrer mes s’ha portat a votació la
nova cobertura del càrrec de gerència i direcció de l’Institut Municipal Reus Cultura i que tot just ens hem col·locat
a l’equador de mandat amb l’oportunitat de revisar funcions d’aquests càrrecs, plantegem els següents acords:
1. Que l’Ajuntament de Reus aporti el nou organigrama de relació de llocs de treball i funcions dels càrrecs
directius i gerències de les empreses del perímetre de l’ajuntament, especialment de les àrees de Salut i Acció
Social i Educativa.
2. Que l'Ajuntament de Reus, en el transcurs del pla de modernització de l'ajuntament plantejat des del mandat
anterior, amb la reelaboració de la relació i el catàleg de llocs d treball, realitzi un pla de modificació que tingui
per objecte reduir el personal directiu i gerència i personal eventual de confiança.
3. Que l'Ajuntament de Reus es comprometi a aportar una valoració prèvia de la necessitat
d’incorporar
nous càrrecs directius, gerències i de confiança en el marc de les comissions informatives per tal que tots els
grups municipals, tant del govern com de l’oposició, tinguin l’oportunitat d’intervenir en el procés i valorar-ne
objectivament el requeriment.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_mocio_carrecs_de_confianca_pdf.pdf
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

NO

X

Document identificatiu
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INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

Drets

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
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un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Informació addicional
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X

Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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