
PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 3 DE

DESEMBRE  DEL  2018  SOBRE  LA  DECLARACIÓ  DE  BÉNS  DELS  CÀRRECS

ELECTES PUBLICADA A LA WEB DE TRANSPARÈNCIA

El  30  de  juny  del  2015  va  entrar  en  vigor  la  Llei  19/2014,  de  29  de  desembre,  de

Transparència, accés a la informació pública i bon govern. El contingut d'aquesta Llei és

d'aplicació a les Corporacions Locals, tal com s'estableix al seu article 3.1.a).

Aquesta llei indica que la transparència en l'activitat pública té la consideració de "pilar

bàsic del seu funcionament" i determina d'una manera molt clara els diversos continguts

sotmesos  a  l'obligació  de  transparència.  A tal  efecte,  es  crea  l'eina  del  "Portal  de  la

Transparència" com a instrument bàsic i general per facilitar a la ciutadania la informació

de forma integrada de totes les administracions públiques. Aquest portal es configura com

una plataforma electrònica de publicitat a Internet, que permet l'accés a tota la informació

disponible i que conté els enllaços amb les seus electròniques de les administracions i

entitats integrades.

D'entre  la  informació  sotmesa  al  règim  d'obligada  transparència,  la  Llei  fa  expressa

menció al seu article 11.1.b) a les "retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats i els

béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de l'Administració pública i del personal

directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els consorcis". El Grup Municipal

de  Ciutadans  ha  consultat  el  Portal  de  Transparència  de  l'Ajuntament  de  Reus  i  ha

comprovat que a l'apartat de "Registre de béns i activitats dels càrrecs electes" apareix un

llistat amb informació referent als béns de tots els regidors de l'Ajuntament de Reus, tant

del govern com de l'oposició. 

No obstant això, aquestes dades estan incompletes, ja que falten informacions com ara

les activitats econòmiques que duen a terme els regidors, el total dels saldos dels seus

comptes corrents o la identificació dels béns dels quals en són propietaris cadascun. A

més, tampoc apareixen en la llista publicada la Sra. Montserrat Flores, que precisament

és la regidora de Transparència, ni cap alt càrrec o personal directiu de l'Ajuntament. 

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents



PREGUNTES:

 Per què no s'ofereix al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Reus, tal com

fixa la Llei 19/2014, la següent informació?: 

1 - La relativa a les activitats dels membres del govern local.

2 - Els saldos dels comptes corrents i dipòsits bancaris dels membres del govern.

3 - Una informació més detallada dels béns immobles, que inclogui com a mínim el

carrer, ciutat i valor cadastral.

4 - La informació relativa a les activitats i els béns dels alts càrrecs de l'Ajuntament i

del personal directiu dels ens públics, les societats municipals, les fundacions i els

consorcis municipals.

 Té  previst  l'equip  de  govern  actualitzar  i  completar  la  informació  publicada  a

l'apartat  de  "Registre  de  béns  i  activitats"  del  Portal  de  Transparència  de

l'Ajuntament de Reus, per ajustar-se a allò establert per la Llei 19/2014? 

Reus, 28 de novembre del 2018

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portaveu G. M. Ciutadans


