
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 4 DE

SETEMBRE DEL 2015 PER A L'ACTUALITZACIÓ I L'AMPLIACIÓ DE LA PÀGINA WEB

MUNICIPAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

La pàgina web municipal reus.cat ha de ser l'espai on els ciutadans puguin trobar tota la

informació sobre l'Ajuntament i els seus departaments, així com les activitats que es fan a

Reus, les notícies locals o diversos continguts amb relació a la nostra ciutat.

L'Ajuntament de Reus va posar en marxa el desembre passat el portal web municipal de

transparència, amb l'objectiu que esdevingués una eina per facilitar als ciutadans l'accés

al coneixement sobre els tràmits que es poden fer al consistori, la gestió dels recursos

públics  i  l'organització  municipal.  La  web  també pretenia  ser  un  element  que,  oferint

informació clara i detallada de l'acció de govern, en permetés la fiscalització.

Mesos després de la seva posada en marxa, la web de transparència segueix sent poc

transparent. Ofereix informació municipal de tipus divers però segueix sense publicar el

detall de determinats documents econòmics. A banda, a la pàgina web municipal reus.cat

també li manquen continguts que podrien ser molt beneficiosos per a la ciutat, com ara

una secció dedicada al comerç i la indústria, així com ha de tenir més en compte que els

turistes també entren a la web, de manera que cal reforçar l'enllaç a la web de Promoció.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer.  Ordenar al Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Reus que, amb la

col·laboració de les àrees corresponents, ampliï i actualitzi la pàgina web municipal.

Segon. Establir que aquesta ampliació inclogui afegir un apartat centrat en el comerç de

Reus, en què tots els comerços que ho desitgin es puguin publicitar i posar les seves

dades i horaris; i un apartat centrat en la indústria i el teixit empresarial de Reus, en què

totes les empreses que ho vulguin es puguin publicitar i posar les seves dades i horaris.

Tercer.  Fer més visible i destacat l'enllaç de la web municipal a la web de Promoció i

Turisme.



Quart. Incloure a la pàgina inicial de reus.cat un enllaç visible i directe a la borsa de treball

ja existent a la pàgina web de Mas Carandell, per permetre la interacció entre empreses i

persones a l'atur.

Cinquè.  Crear un apartat destacat que, sota el nom «Borsa de voluntariat», permeti el

registre a les persones interessades en participar en projectes de voluntariat, que seran

derivades a les entitats municipals dedicades a aquesta tasca.

Sisè. Fixar que la pàgina web municipal inclogui un apartat dedicat a les associacions de

defensa i  protecció  dels  animals,  amb una secció centrada en el  foment de l'adopció

d'animals de companyia. 

Setè. Establir que el portal de «transparència» de la pàgina web compti amb un apartat

que informi dels concursos públics oberts i faciliti els plecs de clàusules, per tal que les

empreses interessades disposin de tota la informació necessària.

Vuitè. Establir que l'apartat d'«Informació pressupostària» del portal web de transparència

inclogui un document amb el pressupost municipal més detallat  (amb tots els imports,

conceptes, etc.).

Novè. Fixar que l'apartat de «Premis, ajuts i subvencions» del portal web de transparència

inclogui el detall de les subvencions a entitats de la ciutat (amb els imports, el nom de

l'entitat beneficiària i el concepte).

Desè. Afegir al portal de transparència un apartat que detalli  la titulació, els sous i les

competències  del  personal  directiu  i  administratiu  de  l'Ajuntament  i  les  empreses

municipals. 

Onzè. Ampliar l'apartat destinat als Grups Municipals de l'Ajuntament, afegint-hi un espai

on cada Grup pugui penjar la seva informació, propostes, mocions, etc. i on es creï un

formulari  perquè els ciutadans puguin exposar les seves queixes o suggeriments i  els

Grups puguin interactuar amb la ciutadania.   

Reus, 4 de setembre del 2015

Sra. Josefa Labrador Barrafón

Portaveu adjunta G. M. Ciutadans


