
PREC QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR D E REUS (CUP) 
RESPECTE LA SITUACIÓ DE L’EMPRESA GESFURSA  

 
 
 
 
 
 
A través dels mitjans de la comunicació de la ciutat, el Grup Municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular ha anat seguint l’evolució de l’estudi de viabilitat de la venda o concessió de 
l’empresa municipal GESFURSA. 
 
De fet, en el darrer Ple ja varem formular una pregunta sobre aquesta qüestió, ja que des de 
la Candidatura d’Unitat Popular de Reus creiem que és un tema molt important, tant per 
tractar-se d’un servei públic que tard o d’hora tot ciutadà i ciutadana haurà d’utilitzar, com pel 
fet que es tracta d’una possible venda de les accions d’una empresa, la qual realitza un 
servei i té contractada a un seguit de professionals. 
 
Per aquest mateix motiu, en la darrera reunió del Grup Salut d’INNOVA varem demanar 
informació sobre aquest procés, i se’ns va comentar que s’estaven estudiants diferents 
possibilitats, però que no hi havia cap procés definit. 
 
No obstant, un enèsim cop, tot i no rebre cap mena de resposta oficial, veiem com aquest 
tema continua omplint pàgines als diaris. 
 
Com a grup municipal de l’Ajuntament, creiem que hauríem de ser els primers assabentats 
de qualsevol tipus de decisió o operació que tingui a veure amb aquesta qüestió, així com 
també hauríem de ser-ne els primers assabentats a través dels consells d’administració de 
l’empresa municipal. 
 
Més enllà dels grups municipals de l’Ajuntament, uns dels principals afectats directes 
d’aquesta operació, són els propis treballadors i treballadores de l’empresa. En una 
conjuntura de crisi en la que ens trobem, els treballadors i treballadores poden sentir-se, a 
més de desorientades, amenaçades per una possible operació de venda de l’accionariat de 
l’empresa.  
 
És per això, que des de la Candidatura d’Unitat Popular creiem que el govern de la ciutat, 
així com els càrrecs directius de l’empresa municipal i INNOVA, haurien de ser el màxim de 
curosos en oferir informació pública sobre qüestions com aquesta. Una decisió que no 
significaria reduir la transparència de l’Ajuntament. Ans al contrari, creiem que tot ciutadà i 
ciutadana té dret a tenir informació directe sobre aquesta qüestió i qualsevol altra, tractant-
se de qüestions que ens afecten a tots i totes. 
 
 
PREC:  
 
La participació de tots els grups municipals en la taula de seguiment del procés de viabilitat 
de GESFURSA. 
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