MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 6 DE
NOVEMBRE DEL 2015 SOBRE ELS CONCURSOS PÚBLICS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Com qualsevol Administració Pública, l’Ajuntament de Reus sovint ha de contractar
empreses externes per a la realització d’obres i serveis que no es poden dur a terme amb
recursos propis. En projectes amb un pressupost elevat, la llei obliga a convocar un
concurs públic, per tal que les empreses interessades en optar a l’execució de les obres o
serveis puguin presentar lliurement la seva candidatura i exposar les seves
característiques i condicions, perquè finalment l’Ajuntament triï la que planteja una millor
proposta econòmica o unes condicions més beneficioses per a la ciutat.
Davant els nombrosos i recents casos de corrupció, prevaricació, tràfic d’influències i
adjudicacions il·legals de contractes, que han esquitxat diversos partits polítics, el Grup
Municipal de Ciutadans considera positiva qualsevol mesura que serveixi per reforçar la
transparència a l’Administració i, en concret, als concursos públics que convoca
l’Ajuntament de Reus.
És per això que, per evitar amiguismes, enxufismes, tractes discriminatoris, concursos fets
a mida o adjudicacions a dit, considerem que seria positiu que representants de tots els
Grups Municipals representats al consistori poguessin estar presents a les meses de
contractació de cadascun dels concursos públics que duguin a terme l’Ajuntament de
Reus i les seves empreses municipals. D’aquesta manera, cada formació política del
consistori podria ser testimoni del procés concursal i verificar que es compleix la legalitat.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Que l’alcalde, o la Junta de Govern Local per delegació, tinguin l’obligació de
lliurar a tots els Grups Municipals els plecs de clàusules de tots els concursos públics que

convoqui l’Ajuntament de Reus, en un termini màxim de 5 dies després de l’aprovació dels
esmentats plecs de clàusules.
Segon. Que es convidi a un representant de cada Grup Municipal a estar present a
l’obertura dels sobres de la mesa de contractació de tots els concursos públics que
convoqui l’Ajuntament de Reus.
Tercer. Que representants del govern local lliurin mensualment als membres de la
Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics un llistat dels procediments
negociats i els contractes menors del mes en curs, concretant-ne el concepte i l’import.

Reus, 2 de novembre del 2015
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