
PREGUNTA QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPUL AR DE REUS 
(CUP) RESPECTE L’ESTUDI DE PRICEWATERHOSE SOBRE GES FURSA 

 

 

 

 

A través dels mitjans de la comunicació de la ciutat, el Grup Municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular varem saber que l’empresa multinacional Price Waterhouse estava 
realitzant un estudi, sobre l’empresa municipal GESFURSA, amb l’objectiu de determinar-ne 
el seu valor en el mercat i la viabilitat del procés de privatització d’aquesta. 
 
La relació entre Price Waterhouse i l’actual govern de la ciutat no ve de nou. Fa setmanes 
varem saber també, des del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, que el 
govern volia encarregar-li una auditoria extensa sobre INNOVA. Posteriorment, es va portar 
la decisió al Ple perquè fos aprovada. En aquell moment des de la CUP varem mostrar la 
nostra oposició a la contractació d’aquest servei a aquesta empresa, al·legant que no 
coneixíem el procés que s’havia dut a terme per escollir aquesta empresa, i alhora, 
plantejant presumptes conflictes d’interessos perquè aquesta empresa realitzés una 
auditoria sobre INNOVA. 
 
Un cop passat pel Ple, al cap d’unes setmanes ens arriba al Grup Municipal de la CUP –
aquest cop a través del propi govern- que Price Waterhouse ha renunciat a realitzar aquesta 
auditoria, i que s’encarregarà un concurs públic per contractar aquest servei. Des del Grup 
Municipal de la CUP, hem demanat i estem esperant que se’ns faci arribar el plec de 
condicions d’aquest concurs, la composició del tribunal... 
 
Davant d’aquesta situació, des de la Candidatura d’Unitat Popular no acabem d’entendre 
aquesta fixació del govern municipal amb aquesta empresa auditora. No entenem, en primer 
lloc, com es va seguir aquest procés tant rocambolesc en el tema de l’auditoria. I, no 
entenem, perquè ara de nou, el nom d’aquesta empresa torna a sortir als mitjans sense 
tenir-ne informació al respecte. 
 
Per altra banda, després de consultar-ho a diferents tècnics, no entenem perquè aquesta 
empresa ha de realitzar un estudi, que els propis tècnics de l’Ajuntament podrien realitzar. 
Estem parlant d’un possible procés de privatització d’una empresa municipal. Un procés que 
està regulat per la legislació vigent, i fins i tot, existeixen reglaments al respecte i també –
malhauradament- exemples de processos similars en d’altres poblacions catalanes. 
 
Si realment, i no ho dubtem, la voluntat d’aquest govern és retallar les despeses supèrflues 
per resoldre la greu situació de tresoreria, no entenem perquè cal contractar una empresa 
externa per realitzar un estudi, que els propis treballadors i treballadores de l’Ajuntament o 
d’INNOVA, podrien realitzar amb total professionalitat.   
 
 
 
 
PREGUNTA:  
 
Quan es va encarregar i quin cost tindrà l’estudi sobre GESFURSA realitzat per Price 
Waterhouse? 
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