MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN RELACIÓ A
LA INCLUSIÓ DE REPRESENTANTS DELS COMITÈS D’EMPRESA ALS
CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES MUNICIPALS, PATRONATS
DE FUNDACIONS MUNICIPALS I ALS CONSELLS GENERALS DELS
ORGANISMES AUTÒNOMS

Els treballadors de les empreses, en les seves diverses escales i funcions, són
els qui tenen un coneixement més profund i extens de les pròpies dinàmiques
de treball pròpies de les seves funcions laborals, però també alhora són els qui
coneixen l’històric de la pròpia empresa per la que treballen.
Aquest fet és prou clar en el cas de les empreses municipals i altres ens
municipals, en els que els administradors i representants polítics se succeeixen
a mida que passen els mandats, i per contra els treballadors es queden i inclús
poden experimentar diferents models de gestió més o menys reeixits.
Pel que fa al cas de les empreses municipal de Reus, durant el passat mandat
la CUP va fer la proposta d’integrar a representants dels comitès d’empresa en
els consells d’administració de les empreses municipals. Finalment un altre
grup municipal va recollir aquesta proposta durant aquest mandat davant la
difícil situació per la que passen les empreses del Grup Salut, i a dia d’avui hi
ha representants del comitè d’empresa als consells d’administració de l’Hospital
de Móra i de la Clínica Fàbregues, amb veu i vot.
Des de la CUP creiem que no hem d’esperar a que arribin mals moments
econòmics i socials per haver de fer partíceps en dinàmiques de gestió als
representants dels treballadors. I també creiem que hem de fer
corresponsables als treballadors del futur del sector públic.
Des de la Candidatura d’Unitat Popular creiem que de ben segur els
treballadors dels ens municipals de Reus integrats en els òrgans rectors
aportarien un altre punt de vista més tècnic i basat en l’experiència, i alhora
aquesta podria ser un manera de detectar i preveure possibles focus de
malestar laboral en el si de les mateixes.
Alhora és sabut per membres d’aquest consistori que hi ha comitès d’empresa
d’empreses municipals, d’organismes autònoms i de fundacions que s’hi han
mostrat disposats a ser part dels respectius òrgans de decisió.

Per tots els motius exposats, des del Grup Municipal de la CUP demanem l’adopció
dels següents acords:
1- Sondejar per part de l’Ajuntament de Reus als comitès d’empresa de les
empreses municipals, organismes autònoms i fundacions dependents de

l’Ajuntament de Reus, per tal que aquests valorin la possibilitat de participar
directament amb representants als respectius consells d’administració, consells
generals o bé patronats segons correspongui.
2- En cas d’aquells comitès d’empresa que s’hi mostrin favorables, integrar-los en
les dinàmiques dels òrgans rectors que els corresponguin, amb dret a veu i a vot.

