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Segurament has sentit
a parlar d’

Innova.

Però, ho saps
Què és INNOVA?

tot?
Ple Municipal

Innova és una societat financera que controla
l’activitat de les 18 empreses municipals de
Reus com són Sagessa, Amersam o Reus
Transport, entre d’altres. A més, algunes d’elles
participen de terceres empreses formant un
entramat molt complex.

INNOVA

Ara Innova es diu Reus Serveis Municipals, SA.
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Per què hi estem en contra?
Perquè gestiona més del 70% del pressupost total de l’ajuntament, fugint així
del control públic.

Ajuntament

Perquè els consells d’administració no
són órgans de control reals. Els pressupostos
s’entreguen amb poca antelació a la seva
aprovació i amb conceptes genèrics sense entrar
en detall on exactament es destinen els diners.
Josep Prat
264.353 €/any

Lluís Nualart
226.000 €/any

Pressupost Total
Consolidat

396 milions €

Innova
Dades any 2011

Perquè Innova ha servit per posar sous
desorbitats als seus directius i s’han ocultat.
Perquè s’ha utilitzar el funcionament privat
per contractar sense concurs públic ni
deixar connèixer als membres del
consell d’administració els noms i el
Salari mig
salari de les persones contractades
21.300 €/any
en les empreses públiques.

Salari mig dels
directius d’Innova
121.925 €/any

Dades any 2011

Salari mínim
8.979 €/any

Perquè hi ha 60 persones
imputades en el procés judicial obert

I nosaltres què proposem?
Baixada dels sous directius, arribant, si s’escau, a l’amortització d’aquestes
places directives de luxe.
Les empreses municipals seran autogestionades, en una direcció col·legiada amb les
treballadores i els treballadors en un format cooperatiu.
No buscar la màxima rendibilitat econòmica sinó el màxim servei de qualitat al
ciutadà sense dèficit. Farem enquestes de satisfacció i, un cop detectades les principals mancances, obrir processos participatius entre les usuàries i les prestadores dels
serveis per a esmenar-les col·lectivament.
Estabilització dels llocs de treball de les empreses municipals, tot redistribuint el treball i reduint els costos sense reduir personal. Donat que el personal de les empreses
municipals té contractes laborals i no estatutaris, tots es faran sempre indefinits evitant
la precarització.
Municipalització de serveis bàsics per garantir-ne l’accés de qualitat i per a tothom.
Eliminar les dietes dels consells d’administració de les empreses municipals i dels
òrgans de l’Ajuntament. El càrrec electe podrà delegar la seva participació als òrgans
de govern.
Complir escrupolosament amb la legislació vigent sobre contractació.
Realitzar auditories de gestió a les empreses.
Garantir els recursos necessaris perquè l’àrea d’intervenció de l’Ajuntament pugui
treballar adequadament per a realitzar una tasca de control de la gestió econòmica.
Millorar i ampliar els continguts del portal de transparència de l’Ajuntament de Reus
per tal de facilitar l’accés de la informació pública a la ciutadania.

Capgirem
Reus
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www.capgiremreus.cat

/CUPReus
@CUPReus

