
COMUNICAT RODA DE PREMSA DEL DIA 21 DE FEBRER DEL 2011

El Grup Municipal de la Coordinadora Reusenca Independent (CORI), fem 
aquesta roda de premsa per anunciar a tota la ciutadania de Reus, el fet de 
que hem interposat una demanda contra l´Alcalde de Reus a fi de buscar un 
acord conciliador.

Com molts de valtros sabeu, el nostre Excm. Alcalde de Reus alhora que 
President de INNOVA, porta tres anys i mig donant-me llargues, sobre el 
fet de que podem gaudir de un assessor pel Grup Municipal de la CORI i 
també de formar part dels Consells d'Administració de les SAMS i SAS 
que  integren  INNOVA  (AMERSAM,  GUPSA,  REDESSA,  etc...)  i 
aleshores he decidit  demandar judicialment al Sr.  Alcalde, portant-lo als 
tribunals, però únicament per a trobar un acord, per això he interposat una 
demanda de conciliació. 

La demanda de conciliació ha estat repartida al Jutjat de Primera Instància 
núm.3 de Reus, i el Jutjat ha acordat l´admissió a tràmit, si bé el Jutjat està 
estudiant si assenyalar dia i hora per celebrar la vista de la conciliació o si 
pel  contrari  ha  de  remetre  el  procediment  a  la  jurisdicció  contenciosa-
administrativa.

Per ficar a tots vostès en antecedents de tot això i que ho conegui tota la 
ciutadania en general, volia explicar una mica el que ha passat amb aquest 
fet i perquè he decidit com a Regidor i Portaveu del GM de la CORI, portar 
al nostre Excm. l´Alcalde de Reus alhora que President de INNOVA, el 
senyor Lluís Miquel Pérez Segura  als tribunals.

Durant  tots  aquests  anys,  la  nostra  formació  política,  sempre  hem 
reivindicat la contractació de un assessor que també realitzi les tasques de 
secretari pel despatx del nostre Grup Municipal, tal com tenen els altres 
partits polítics que formen part del Consistori, tant de l´equip de govern 
com de la oposició. 

De manera que si vostès es passegen pels despatxos dels grups municipals 
que hi ha a dins del ajuntament, tant de CiU, ERC, ICV, PP i PSOE, hi ha 
unes persones que realitzen les tasques de secretari i assessor polític durant 
matí i tarda, les quals son contractades a través de INNOVA, cosa que fins 
ara mai ha passat amb el GM de la CORI.

El nostre alcalde durant aquests anys, sempre ens ha donat llargues, dient 
que com que la CORI no formàvem part de INNOVA, no teníem dret a 



obtenir dita figura, que naltros considerem com una eina indispensable per 
treballar per la ciutat. Es curiós que temps enrere dits assessors dels Grups 
Municipals  estaven contractats  a través  d´Alcaldia,  i  just  quan la CORI 
vam obtenir representació al 2007, l´alcalde va rescindir els seus contractes 
a través d´Alcaldia, contractant-los de nou a través de INNOVA, pels grups 
municipals que formessin part de dit ens municipal. 
Per llavors com que la nostra formació no estàvem a dins d'aquest hòlding 
d'empreses  municipals,  el  senyor  Pérez  argumentava  que  no  calia 
contractar a un assessor pel despatx de la CORI.

A partir del dia 6 de març del 2010, el nostre Grup Municipal aconseguim 
entrar  a  dins  de  INNOVA,  a  través  de  una  moció  aprovada  en  un  ple 
municipal,  i  encara  així  l´Alcalde  de  Reus,  alhora  que  President  de 
INNOVA,  no cedeix a la nostra reivindicació de proporcionar-nos la figura 
de dit asessor municipal, adient que ara en temps de crisi, no es necessari 
que tinguem cap assessor, per la despesa municipal que suposa.

En canvi a partir de juny del mateix any, el senyor Pérez decideix convertir 
la SL de INNOVA amb una SA, de manera que amplia la entrada de nous 
consellers de INNOVA (regidors de l´Ajuntament de Reus i membres de la 
societat civil sense la condició de Regidors),  la qual cosa sí que suposa una 
despesa  municipal   extra  major  per  les  dietes  que  cobren  aquests  nous 
consellers de INNOVA. 

O sigui que per a contractar a un assessor per la CORI (tal com tenen els 
altres partits polítics) no hi ha calers, però per pagar les dietes dels nous 
membres de INNOVA, sí que hi ha calers.

Per tant el nostre Grup Municipal, no entén, perquè les altres formacions 
polítiques amb representació legitima a dins de l´Ajuntament de Reus  i a 
dins de INNOVA, (PSC, ERC, ICV, CiU i PP), tant de l´Equip de Govern 
com de la oposició, gaudeixen de “dita eina de treball” i naltros encara no.
 
Amb  l'agreujant  de  que  dites  formacions  polítiques,  també  tenen 
representants  en  totes  o  gairebé  tots  els  consells  d'administració  de  les 
SAMS i SAS del Ajuntament de Reus, o sigui que PSC, ERC, ICV, CiU i 
PP,  tenen  regidors  a  dins  de  AMERSAM,  HOSPITAL  DE  REUS, 
SAGESSA,  GUPSA,  GESFURSA,  REUS  ESPORT  I  LLEURE, 
REDESSA, etc...i el Grup Municipal de la CORI, no, encara que formem 
part des de fà casi un any del Consell de INNOVA i de la EPEL.

Per  aquest  motiu  sentint-me  víctima  de  una  injustícia  i  de  una  actitud 
política  arbitrària  i  discriminatòria  per  part  del  actual  alcalde  de  Reus 



alhora que President de INNOVA, el senyor Lluís Miquel Pérez, he decidit 
portar-lo als tribunals a través de una demanda de un acte de conciliació, 
presentada  al  Jutjat  de  Primera  instància  de  Reus,  perquè  es  citi  la 
compareixença del nostre Excel·lentíssim Alcalde de Reus el senyor Lluís 
Miquel Pérez Segura, degut a que està vulnerant el principi d'igualtat del 
Sr.  Ariel  Abel  Santamaria  Matas,  ja  que  soc  l´únic  membre  de  una 
formació política que forma part del consell d'administració de INNOVA, 
que no gaudeix de la figura d'un Assessor. 

I  a  través  d'aquesta  demanda  al  senyor  Alcalde,  demanem  que  s´hem 
permeti la contractació d'un assessor com la resta dels grups municipals que 
a través dels seus consellers formem part del Consell d'Administració de 
INNOVA.

A través d'aquesta demanda volem fer comparèixer als tribunals de Reus, al 
nostre  Excm.  Alcalde  Lluís  Miquel  Pérez  alhora  que  President  de 
INNOVA, perquè es celebri un acte de conciliació i es miri d'arribar a un 
acord previ  perquè el  nostre  Alcalde contracti  a  un assessor  pel  senyor 
Ariel  Santamaria  Matas,  com a  representant  del  Grup  Municipal  de  la 
CORI i membre del Consell d'Administració de INNOVA.

Grup Municipal de la Coordinadora Reusenca Independent, 
el 21 de febrer del 2011.

  


