
Fa un any que estem qüestionant INNOVA i moltes persones que estan o estaven al 
capdavant : primer ningú estava amb naltros, ans al contrari. Ara, tothom diu lo mateix 
que naltros, excepte el tripartit. 
 

Fa temps que estem demanant informació sobre INNOVA. Avui, com ha passat en 
d’altres ocasions en que s’havia de presentar públicament informació de les empreses 
per causa major, tindrem una mica més d’informació. Però, tot i així, encara no 
disposem de la majoria de la informació que fa pràcticament un any que vam demanar. 
 
En relació  als salaris de gerents i personal direc tiu: Vam presentar en diferents 
reunions i al registre una sol·licitud per saber les seves retribucions. Encara ho estem 
esperant. Vam presentar una moció per la reducció salaris directius d’INNOVA el 
passat ple; ens vam quedar sols ,un cop més. 
 
En relació a la política de contractació laboral: Hem demanat un llistat de tots i 
totes les treballadores que hi ha a les empreses. Només n’hem rebut aproximadament 
un 10%. Vam fer un prec demanant una política de contractació laboral transparent, on 
es respectés la lliure concurrència, per garantir que tota presona interessada en 
treballar a l’Ajuntament, als organismes autònoms i a les empreses tingui igualtat 
d’oportunitats. No ens ho van aprovar. 
 
En relació a la transparència econòmica i a la gest ió econòmica: Vam demanar al 
juliol de 2011 que al web municipal es publiqués tota la informació econòmica de 
l’Ajuntament i de les empreses. I, al mes de març passat, que s’ampliés l’equip 
d’intervenció per dur a terme un control de les empreses municipals, on fins ara estava 
exclòs. Tampoc ho van permetre. 
 
Que feien vostès o els seus anteriors companys aban s, a part de cobrar molt 
més que ara als consells d administració? 
 
Des de l’any 2007 que l’interventor està fent informes del pla de fiscalització anual, en 
els quals dius any rere any, que no té accés a INNOVA i que es detecten diferents 
irregularitats en la gestió d’aquesta segons les auditories. Per què no van fer res al 
respecte? 
 
I mirem més enllà Sr. Alcalde, al febrer del 2008..vostè registrava un document 
(ensenyo)demanant informació en relació a INNOVA. Segons les seves declaracions 
últimes sembla a ser que no li van respondre correctament i que li amagaven 
informació? 
 
Si això és cert pq no ho va denunciar ja l’any 2008, pq no preguntava quan cobraven el 
sr.Prat i altres gerents? Perquè no ho va denunciar d’immediat?que va fer des del 
2008 fins al 2012, pq no va investigar-ho? perquè sempre votaven a favor del Sr.Prat? 
perquè el desembre del 2011 va ratificar el sr.Prat amb l’únic vot en contra de la CUP? 
 
CIU I PP com es que no ens vàreu donar suport i no ens doneu suport?aquesta 
auditoria ens l’haguéssim pogut estalviar en part, si realment vostès haguessin actuat 
en conseqüència des del primer dia com nosaltres venim fent i reclamant. I els serveis 
tècnics aconsellant. 
 
Parlàvem  d’una OPORTUNITAT HISTÒRICA, que CiU i PP vau renunciar a aprofitar, 
tot demostrant que sou una simple alternança de govern, i que ara s’heu vist obligats a 
fer, perquè els fets s’han acabat imposant. 
 
 



 
 
En un debat a Canal Reus TV,  moderat per la Sra. Cori Sebastià, la portaveu del Grup 
municipal  de CIU, Teresa Gomis em deia que la CUP “només feia que demanar coses 
de diners i d’empreses falses” i em convidava sempre des del seu to amable i 
particular a “treballar més per Reus amb propostes constructives”.  De què vol que 
parlem als consells d’administració? De la festa major,  encara aprovarien que la culpa 
del resultat de l’auditoria és de les xiulades de  Completes ..senyora Gomis  Propostes 
constructives deia , la col.laboració ha de ser mútua i reciproca....si no ens van donar 
ni ens donen tota la informació i no ens donen suport a les nostres propostes ....que 
vol que fem....personalment....a mi em cauria la cara de vergonya de sortir a la tele 
dient que només faig que demanar coses d’empreses i factures falses i després veure 
que a l’Ajuntament hi ha milions d’euros gastats sense cap tipus de control.......i tot 
això sense entrar a qüestionar el seu partit regionalista, que diu que tota la culpa és de 
Madrid i no vol escoltar les dolces notes del Palau de la música, les revisions de l’ITV o 
diputats com el Sr.Crespo o la màfia que vola entorn el pressupost sanitari de la 
Generalitat. 
 
En tot cas, AGRAÏM que finalment aquest Ple hagi arribat. I, esperem que al llarg 
d’aquest Ple veiem que el contingut d’aquest, faci veure a l’actual govern la necessitat 
de canviar radicalment de model defensant els treballadors i treballadores de base i 
acabar amb algunes pràctiques irregulars que aquesta auditoria posa sobre la taula, i 
que amb lo que portem de legislatura tampoc s’han modificat. 
 
Si és així, si tenim garanties d’un canvi de model, i el govern és valent –com tants cops 
hem demanat- i accepta les nostres propostes, donarem –com ja vam fer a la junta de 
portaveus- el nostre suport al govern, perquè aquest actuí –d’una vegada per totes- 
fins a les últimes conseqüències. 
 
Parlem ara del resultat de l’auditoria que no ha respost a les expectatives que el 
mateix govern havia generat i que la ciutadania després del fets que tot seguit passo a 
citar segurament  no trobarà satisfactòria: 
 
En 7 mesos ha sortit a la llum: 
 
El senyor prat amb diner públic cobrava entorn els 300.000€ /any, i sota  nomenament 
del tripartit  que es fa dir d’esquerres, ecologista  i socialista compaginava el seu treball 
amb la presidència de lCS i USP hospitales( sanitat privada)..un discurs molt coherent 
i d’esquerres de debò. Amb el mandat actual igual. 
 
Un adjunt a la presidència de Sagessa demanava per la liquidació del contracte laboral 
més de 750.000€. finalment va ser més de 300.000€.  
 
Dimissió del Prat i del regidor Sr.Jofre per incompatibilitats amb altres càrrecs 
empresarials. I això no ho sabien.abans? 
 
Cessament de l’ exregidor del PP Sr.Gallardo per presumptes incompatibilitats i per 
facturar  a través d’una empresa de forma directe o indirecte al grup Aigües . I això no 
ho sabien abans? 
 
Sobre sous per decret dels senyors Gallardo i Maiol , exregidors del PP amb diner 
públic . I això no sabien abans? 
 
L’ exregidor Bergada d’ERC  facturant de forma directe o indirecte a empreses 
participades amb diner públic per complementar-se el sou. I això no ho sabien abans? 



 
 
 
Presidents d’empreses participades amb diners públics facturant a la mateixa ,amb un 
altre empresa seva sense cap tipus de control . 
 
Nomenament del nou director general d’INNOVA sense complir amb el procediment 
legal establert. 
 
Avals executats i més que  presumptament injustificats a empreses participades  per 
més de 3 milions d’euros. 
 
El president de l’empresa Shirotta que va rebre l’aval de 3 milions d’euros que ara 
estem pagant entre totes i tots, resulta que va emetre factures injustificades per més d 
1 milió d’€ amb l’ empresa  CCM Estratègies i Salut.  
 
Els fons Feder administrats sense cap tipus de coherència i desviats cap a altres 
projectes ...a dia d’avui hi ha més d’1 milió d’euros que es poden perdre i segurament 
es perdran  i s’hauran de tornar per mala gestió. 
 
Algun ex regidor  de les legislatures   del Sr. Abello facturant a INNOVA des del primer 
fins a l’últim dia.  
 
Retribucions de exconsellers delegats  d’INNOVA  que van ser titllades d’irregulars per 
l’equip de govern. 
 
El més que possible   retorn de tres milions d'euros al Ministerio de Ciencia e 
Innovación per projectes aturats o mal executats. 
 
Endolls laborals, arma molt suculenta per acontentar la militància dels partits. 
 
Poca transparència per part del govern i fort qüestionament del funcionament dels 
Consells d’Administració d’INNOVA. A dia d’avui encara no sabem quan cobra la 
directora economicofinacera o els seus advocats. 
 
La no reducció de les retribucions econòmiques dels regidors i regidores, sous 
desorbitats. Fer aquest  ple costa més de 14.000€. 
 
En fi, ho deixarem aquí ! però es evident que el poble vol responsabilitats i com bé 
dèiem abans l’auditoria no ha respost a les expectatives creades. 
 
Pel que fa a l’auditoria i encara a l’espera de fer una lectura més analítica, volem 
destacar els següent punts: 
 
En primer lloc..agrair l’esforç de tot l’equip d’intervenció i de la secretaria general de 
l’Ajuntament  per la part que els  correspon en el treball que han dut a terme amb la ja 
tradicional empresa auditora Faura i Casas...estem convençuts que el seu esforç ha 
estat més que necessari per garantir un mínim de garanties de qualitat i objectivitat. 
Mirin.. que qui paga mana diuen.....posem el cas que demanen la opinió de la meva 
personalitat a ma mare, segur  que diu que soc bona persona, net, endreçat, 
treballador,respectuós, que no fumo ni consumeixo alcohol...ara bé, si li demanem la 
mateixa opinió a un tercer segurament el criteri serà un altre. 
 
 
 



 
 
 
Vull recordar que l’empresa Faura i Casas, sempre complint amb l’exigència que 
acredita la seva professionalitat pot haver respost a uns criteris que no són lo tot 
amples que nosaltres voldríem. Recordar també que aquesta empresa treballa molt 
per a INNOVA i per a l’ICS D’aquesta manera podríem entendre perquè no hi ha cap 
punt que parli de la responsabilitat dels polítics o personal d’alta direcció de forma 
directa. En canvi, si que  ho fan amb certs  treballadors i empreses vinculades per 
diferents motius a INNOVA amb unes quantitats econòmiques irrisòries comparades 
amb altres treballadors i empreses que mouen centenars de milers d’euros. Aprofitant 
que parlem de treballadors , volem deixar ben clar que una cosa és anar en contra del 
model i l’altre hi també compatible es defensar els llocs de treball d’aquelles persones 
que fa anys que es deixen la pell realitzant un servei per poc més de 1000€ amb més 
vocació de servei públic i sentiment de ciutat que molts dels que estem aquí. 
 
Parlem d’empreses que facturaven 30.000 euros i no parlem dels grans contactes  
milionaris amb grans asseguradores i empreses de serveis sanitaris bàsics?Perquè? 
 
A cas el Sr. Manté, el Sr. Bagó, o el Sr. Sucarrats ( aquest últim directiu de l’empresa 
que porta el  càtering de l’hospital) i molts altres que tenen vinculació amb el sr. Prat o 
el mateix conseller de Salut no han complert amb el procediment legal establert alhora 
de beneficiar-se de diners públics. 
 
Ens molesta molt i trobem un insult a la ciutadania el fet que cap polític surti en 
aquesta auditoria, que per cert han fet publica en el web municipal..això si els nostres 
sous no els volen posar.. 
 
Aquesta auditoria NO POSA NOMS I COGNOMS a aquells que han generat el 
deute i el dèficit que tenim avui en dia. Aquesta auditoria NO PARLA 
D’AQUELLS RESPONSABLES POLÍTICS que han estat còmplices de tot això. 
Tant, aquells que n’eren els responsables directe, com molts dels que esteu 
aquí assentats que participàveu de les reunions dels consells d’administració. 
 
Un altre aspecte rellevant, es que s’obvia altres anys com el 2007 i 2008, encara 
il·luminats pel crèdit bancari  fàcil i en plena bombolla immobiliària. 
 
No parlem de les obres de l’hospital que es van fer finalment pel doble del pressupost 
assignat de sortida. No parlem de la gestió del sòl públic que es va fer des de GUPSA 
en plena època de bombolla immobiliària. No parlem de la Capsa Gaudí i de com 
aquesta es va fer i com s’està pagant . No parlem del CEPID. No parlem del contacte 
de Metrovacesa. No parlem del contracte de Boris 45 amb INNOVA. Perquè? On vam 
contraure més deute, en aquests anys,oi? 
 
Per altra banda creiem que l’auditoria no es proporcional a l’ hora d’analitzar les 
empreses en raó del seu volum de facturació o activitat. Així doncs trobem que el Grup 
Salut i SAGESSA concretament , es mereix més anàlisi que no pas d’altres empreses. 
 
També trobem desencertat que  cap fundació relacionada amb SAGESSA hagi estat 
analitzada , quan amb papers a la mà sabem que és on es poden donar casos 
importants de mala gestió. 
 
I les empreses participades? tampoc s’han auditat! Perquè? Segurament diran que 
amb el percentatge d’accions que té l’Ajuntament  no poden obligar a fer una auditoria 



si els altres socis no volen. Si això és cert, el famós 5% d’accions que tindrem a la 
Funerària de Reus, servirà per fer demanar una auditoria de gestió?  
 
Aquesta auditoria avala les nostres denúncies. Paral·lelament al que avui 
estem debatent, i als possibles acords que com a Consistori puguem prendre 
en aquest sentit, des de la CUP continuem OBLIGATS a seguir treballant i 
aportant informació a les instàncies judicials corresponents, perquè com ja hem 
dit en més d’una ocasió, més enllà de les irregularitats que s’han comès i 
s’estan cometent. Aquí, hi ha molt més que això i va molt més enllà d’aquí. I, 
esperem, que l’aparell judicial ens ho confirmi. El temps ho dirà. 
 
Davant del que ens trobem avui aquí. Aquest document. Cal fer una parada i 
reflexionar sobre cap on volem anar. I, només podem anar cap a dues 
direccions: 
 

- Que això sigui una cortina de fum per no parlar més de tot el que s’ha 
permès i s’ha promogut fins ara. 

 
- Que això sigui un PUNT I A PART –PERÒ REAL- que representi un inici 

al cap de tants i tants anys d’ una nova etapa en el govern, en 
l’administració i en la gestió de l’Ajuntament i els serveis municipals –i 
esperem que PÚBLICS i de QUALITAT- de la ciutat. 

 
Des de la CUP, òbviament, hem treballat, treballem i treballarem en la segona 
de les línies que apuntem. I, volem, que el govern sigui partícip d’aquesta 
proposta.. 
 
N’hi ha que encara defensen la primera línia de treball. D’aquests n’hi ha dos 
grups: 
 

- El Tripartit: els tres partits que autodenominant-se d’esquerres van 
seguir fil per randa la doctrina neoliberal i ens han portat a la situació en 
la que estem. I, que a sobre, tenen la barra de continuar defensant que 
ho van fer per garantir uns serveis públics i de qualitat. I, que a sobre, 
culpen al nou govern de l’exclusivitat de les polítiques reaccionàries, 
classistes i de dretes que han fet amb la funerària, que volen fer amb les 
aigües i volen fer amb tot el que puguin. Si us plau, no enganyin més a 
la població. No els facin sortir al carrer, perquè quan tornin a estar al 
govern espanyol o el de Barcelona –que és el que els hi interessa- tornin 
a enviar el ramat d’ovelles cap a casa. Treguint-se la disfressa de l’ovella 
i facin autocrítica. No han estat a l’alçada, no representen cap 
alternativa. Vostès no plantegen cap alternativa política –i MENYS social 
i econòmica- que ens permeti sortir del forat on entre vostès i la dreta 
pura ens han portat. 

 
- Alguns que corrien o encara corren per INNOVA: els que defensen que 

tot continui igual per com es diu popularment “salvar-se el cul”. I, tal com 
estem, “salvar-se el coll”. Com ja hem dit, han arribat moltes pressions 
de Barcelona sobre aquesta auditoria. Al pis de dalt encara corren molts 



fantasmes. I, encara hi ha molts serrells per acabar de polir abans de 
deixar que la barca s’enfonsi. 

 
I, després hi ha els que poc a poc, hem aconseguit estirar-vos perquè us hem 
fet veure que el “SENYOR PRAT” ja no és el SENYOR que us pensàveu que 
era. Aquell que tenia la recepta per resoldre tots els mals. 
 
I, per altra banda, l’antiga oposició..... 
 
Us preguntem de nou: On éreu fins ara? Què hi féieu als consells 
d’administració de les diferents empreses municipals? Sra.Gomis, Sra.Alegret, 
Sr.Cervera, Sr.pellicer 
 
Els i les ciutadanes no sabem què hi féieu a part de cobrar. Naltros, ho hem 
descobert des de que estem aquí. RES! 
 
Per aquest motiu, des de la CUP creiem que els consellers i conselleres 
d’administració de les empreses municipals que han estat fins ara a INNOVA, 
haurien d’avergonyir-se com a “polítics” que es diuen ser. Vostès són els 
culpables que la ciutadania cregui que la política no serveix per res. Que 
només serveix perquè uns panxacontents visquin sense treballar i que uns 
altres se n’omplin les butxaques. 
 
Alcalde Pellicer: Vostè té l’OPORTUNITAT HISTÒRICA d’acabar amb aquest 
pensament. Demostri que no és veritat. . Però, sobretot, no DESAPROFITI DE 
NOU AQUESTA OPORTUNITAT HISTÒRICA. Perquè ja ho va fer fa un any i ja 
no se’n presentarà cap altra. 
 
Demanem de nou al govern –i especialment al senyor Pellicer- que sigui valent. 
Li demanem UN ANY DESPRÉS que faci un exercici de tancar la primera etapa 
del govern municipal després de la mort del dictador Franco. I, que permeti 
iniciar una segona etapa que acabi amb l’experiment neoliberal digne 
d’autèntics llops capitalistes  disfressat amb velles jaquetes de pana. 
 
I, això passa per: 
 

- Planificar un pla de viabilitat que permeti adreçar totes les anomalies que 
es detallen a l’auditoria i que de forma implicita i gradual  es substitueixin  
tots aquells càrrecs directius d’INNOVA que són qüestionats per aquesta 
auditoria per la seva gestió. Començant pels tècnics i passant per tots 
aquells que no han fet les coses tal i com tocaven i acabant per demanar 
les responsabilitats oportunes. I que aquestes substitucions es facin 
complint amb el procediment legal establert i amb unes retribucions 
marcades dins dels paràmetres dels sous fixats  pels càrrecs de 
l’administració pública. 

 
- Fer tot el que estigui a les vostres mans per arribar fins al final en les 

irregularitats que s’han produït a INNOVA. No deixi passar un any més, i 
que tornin a aparèixer auditories dient que s’estan fent les coses 



malament, com ha passat en tots els exercicis anteriors des de que 
naltros hi hem tingut accés. 

 
- Doni confiança al cos de tècnics i funcionaris de l’Ajuntament per 

realitzar un control exhaustiu d’INNOVA. Tornem a fer que les empreses 
estiguin al servei de l’Ajuntament (ciutadania), i no que l’Ajuntament 
estigui al servei del hòlding INNOVA.  

 
- Acceleri tot el tècnicament permès el procés d’eliminació d’INNOVA. Tot 

començant amb l’eliminació d’INNOVA i EPEL-INNOVA , i posteriorment, 
per mirar com cal gestionar de forma més eficaç els diferents serveis 
municipals garantint els llocs de treball i un servei de qualitat. 

 
- Creï  amb caràcter d’urgència una unitat d’intervenció i fiscalització 

temporal  de tota la gestió d’INNOVA liderada per l’equip d’intervenció de 
l’Ajuntament que analitzi empresa per empresa la situació, especialment 
en aquelles empreses que han estat greument afectades per la mala 
gestió i  que estan sent motiu de debat pel que fa al seu futur com RELL 
, i que tingui per objectiu mantenir el servei de caràcter públic i els llocs 
de treball . En aquest país desgraciadament no tenim un cos específic 
de Policia Fiscal , però cal fer passos endavant  en aquest sentit.  

 
- Encarregui una auditoria de gestió que analitzi les empreses 

participades, els organismes autònoms, les fundacions de SAGESSA i 
els Patronats. 

 
 
Ara si per acabar m ‘agradaria fer esment a un compromís electoral que nosaltres si 
que hem complert. Vàrem dir que els consellers de la CUP que tenim en els diferents 
consells d’administració d’ INNOVA no ens quedaríem ni un euro per a les nostres 
butxaques i que ens comprometíem a  que aquests diners serien retornats  al poble. 
 
Avui podem dir que els diners que hem cobrat els hem gastat en advocats per a lluitar 
des de la via judicial en contra de la corrupció  i en benefici d’una gestió del diner 
públic a la ciutat que no socialitzi els costos i privatitzi els guanys, sinó tot al contrari. 
 
Però ens han sobrat diners en aquest primer any que hem destinat al projecte que 
impulsa a Reus  la cooperativa de crèdit financer COOP 57    i que rep el nom de Fons 
Social Germinem . Aquest projecte vol esdevenir una eina que permeti a la ciutadania 
de Reus encarar el futur amb confiança i de forma positiva, buscant i trobant 
alternatives al model econòmic i social actual, un model que ha permès la situació de 
crisi que ens ha tocat viure. 
 
A través de Germinem, es vol potenciar la creació d’empreses socials i cooperatives ja 
que són l’exemple clar que l’entesa, l’autogestió i la relació entre persones iguals en 
drets és possible i necessària per assolir qualsevol objectiu. 

Germinem, en definitiva, és un concurs que ha de servir per a donar un cop de mà a 
aquells grups de ciutadans que volen posar en marxa una empresa de forma 
cooperativa o una empresa social, a aquelles entitats que organitzen activitats per a 
fomentar el pensament cooperatiu, solidari, tolerant i els valors socials de les persones 
que viuen a la nostra ciutat. I tot això, amb el finançament del fons que agruparà totes 



les aportacions desinteressades de la població compromesa en un canvi que permeti 
desenvolupar un model social més equilibrat i més sostenible amb el món que ens 
envolta. 

 

Si en aquest saló de plens ….algun càrrec electe creu que no es mereix cobrar per 
anar a les reunions del consell d’administració o té remordiments de consciència  i vol 
col·laborar amb un projecte revolucionari a nivell estatal com és el de crear ocupació i 
el de fomentar l’activitat econòmica de la ciutat renunciant a part del seu sou …ara ho 
pot fer…només cal que entri a GERMINEM .CAT i faci un donatiu corresponent al que 
ha cobrat d’INNOVA aquests  últims temps….De moment la CUP ha ingressat 
4.500€….esperem les seves aportacions.... moltes gràcies sr.Alcalde.  

 
 


