Subgrup

Descripció del que es
requereix
1. S’especifiquen dades
biogràfiques de
l’Alcalde/essa i dels
regidors/es de
l’Ajuntament (mínim de
quatre línies cada un).
2. S’especifiquen les
adreces electròniques de
l’Alcalde/essa i de cada un
dels regidors/res de
l’Ajuntament.

Puntuació

Contingut web i Enllaç

1

Relació de la composició dels consistori
amb dades biogràfiques de cadascun
dels membres.
http://www.reus.cat/ajuntament/comp
osicio-del-consistori-2011-2015

1

Quan s’accedeix a cadascun dels
membres dels consistori a través del
llistat apareixen les dades biogràfiques
i les adreces de mail corporatives
http://www.reus.cat/ajuntament/comp
osicio-del-consistori-2011-2015

3. Es publica l’Agenda
institucional de
l’Alcalde/essa (en un
apartat específic del web).

1

L’agenda de l’Alcalde es publica amb la
relació d’actes diaris més significatius.
L’agenda és de dues setmanes vista.
http://transparencia.reus.cat/ajuntame
nt-de-reus/informacio-institucional-iorganitzacional/agenda-de-lalcalde

Informació
sobre els
càrrecs
electes i el
personal
de
l’Ajuntame
nt

4. Es publica de forma
completa la Relació de
Llocs de Treball (RPT) de
l’Ajuntament.

1

Es publica la relació de tipologies de
llocs de feina en taules que indiquen
denominació, titulació, grup, nivell i
retribucions (complement
específic+Complement horari)
Personal eventual de confiança i
assessorament específic
http://www.reus.cat/sites/reus/files/rllt
2015_pconfianca_.pdf
Personal eventual directiu
http://www.reus.cat/sites/reus/files/rllt
2015_directius_.pdf
Personal laboral
http://www.reus.cat/sites/reus/files/rllt
2015_laborals_.pdf
Personal funcionari
http://www.reus.cat/sites/reus/files/rllt
2015_funcionaris_.pdf

5. Es publica en un apartat
específic del web la relació
individualitzada de Càrrecs
(llocs) de
confiança de l’Ajuntament,
i l’ import individual o
col·lectiu de les seves
retribucions.

1

6. Es publica l’Oferta
Pública de Feina de
l’Ajuntament, i el
desenvolupament i
execució de la mateixa.

1

Hi ha un apartat separat al web però
que adreça a us cercador de tràmits de
tot tipus. Si hi hagués alguna oferta
activa la mostraria al seleccionar el link
http://www.reus.cat/tramits/ofertapublica-docupacio

Informació
sobre
l’Organitza
ció i
patrimoni
de
l’Ajuntame
nt

7. Se especifican los
diferentes Órganos de
Gobierno y sus respectivas
funciones (incluidos, en su
caso,
Juntas de Distrito o
Barrios).

1

8. Se especifican los datos
básicos de órganos
descentralizados, entes
instrumentales y
sociedades
municipales, así como
enlaces a las webs de los
mismos (si el
Ayuntamiento no tuviera
estos organismos
se indicará expresamente
en la web).
9. Se publica de forma
completa la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT) o
Plantillas de Personal de
los
órganos descentralizados,
entes instrumentales y
sociedades municipales,
indicándose de forma
expresa
los cargos de confianza en
ellos existentes (si el
Ayuntamiento no tuviera
estos organismos se
indicará
expresamente en la web).

1

10. Está aprobada/o y se
publica la Agenda Local
21, y/o el Plan Estratégico
(o Mapa estratégico)
municipal.

1

11. Se publica la relación
detallada de Vehículos
oficiales (propios o
alquilados) adscritos al
Ayuntamiento.

1

Es publica relació de vehicles de
propietat de l’Ajuntament, marca,
model, any de matriculació i
departament al que esta adscrit.
http://transparencia.reus.cat/ajuntame
nt-de-reus/informacio-institucional-iorganitzacional/vehicles-oficials

12. Se publica el
Inventario de Bienes y
Derechos del
Ayuntamiento.

1

Es publica una relació de bens de
propietat de l’Ajuntament amb uns
fitxers exportats d’Excel que indiquen
ubicació i referencia cadastral. Son una
mica deficients i hi ha referencies amb
ubicació sense Ref Cadastral. En
general és una mica caotic
http://www.reus.cat/sites/reus/files/pr
opietats_municipals_ajreus_140904.pd
f
Es publica relació de contractes de
lloguer de l’Ajuntament per us

1

Informació
sobre
Nomes i
institucions
Municipals
(Es publica
la següent
informació
dels
òrgans de
Govern
Municipal?)

13. Ordenes del día
previas de los Plenos
Municipales.

1

14. Actas íntegras de los
Plenos Municipales

1

15. Acuerdos completos de
las Juntas de Gobierno, y
las Actas íntegras cuando
actúen por delegación del
Pleno.

1

16. Se pueden seguir en
directo en la web y/o
quedan almacenados en la
misma los vídeos de los
Plenos
municipales.

1

17. Existe y se publica un
“Código ético o de buen
gobierno" del
Ayuntamiento
(preferentemente
adaptado al
Código de buen gobierno
local aprobado por
unanimidad de los grupos
políticos en la FEMP).

1

18. Se publican las
resoluciones judiciales
(íntegras o un enlace a sus
contenidos) que afecten al
Ayuntamiento (en el orden
contencioso, laboral, etc.)
(Si no las ha habido, se
indicará expresamente en
la web)

1

d’oficines i serveis
http://www.reus.cat/sites/reus/files/14
09_lloguers_oficines_i_serveis_publics.
pdf
Convocatories dels Plens ja fets amb
l’ordre del dia. No ser si tb surten els
convocats.
http://www.reus.cat/ajuntament/convo
cat%C3%B2ries-del-ple
Hi ha extractes de les actes.
http://www.reus.cat/ajuntament/extra
ctes-del-ple
Hi ha les convocatòries de les Juntes ja
fetes i de la següent amb antel·lació.
S’inclou l’ordre del dia. S’inclouen
extractes de les actes de les Juntes ja
fetes amb temes tractats i acords
presos.
http://www.reus.cat/ajuntament/juntade-govern-local-0
Es poden seguir amb streaming i es
poden veure a posteriori a un apartat
que es diu Arxiu Canal Ajuntament

L'Ajuntament de Reus dóna suport al
Decàleg de Bones Pràctiques de la
Comunicació Local Pública, elaborat per
la Universitat Autònoma de Barcelona,
segons acord adoptat el 10 d'octubre
de 2014. Es pot descarregar aquest
decàleg i la Moció d’Alcaldia en que
s’aprova per acord de la Junta de
Govern Local.

