
Amposta, 7 de novembre del 2012. 

Instància presentada

En                                                  , DNI                          , domiciliat a efecte de citacions i  
notificacions a                                                                   de             , actuant com a membre de la  
Candidatura de Unitat Popular (CUP) de            , i amb l’objectiu i la bona voluntat de contribuir al 
bon funcionament de l’empresa  SAGESSA, de bona fe i sempre mirant per l'interès de les part 
involucrades  i del bé comú, i tenint en compte els resultats de l’auditoria de gestió  realitzada a 
INNOVA  per  FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS SL  sotmeto  a  consideració  les 
següents observacions:

1-.-  Que  són públiques i notòries les irregularitats de  gestió i administració  del HOLDING 
INNOVA,  al  qual pertany SAGESSA,  posades en  evidència per FAURA CASAS AUDITORS 
CONSULTORS SL.

2- Que els resultats de les auditories de SAGESSA suposadament executades per l'empresa FAURA 
CASAS AUDITORS CONSULTORS SLno  garanteixen  el  control  absolut  de  l’empresa  per 
tranquil·litat dels seus consellers

3-Atès  que  l’auditoria   de  gestió  i  finançament  realitzada  per  FAURA CASAS AUDITORS 
CONSULTORS SL no ha analitzat cap de les fundacions  dependents de SAGESSA, ni cap de les 
empreses en que participa la societat SAGESSA.  En aquest moment, es pot plantejar el dubte de si 
l'absència d'aquesta informació és per la no existència d’indicis d’activitats irregulars en la gestió i 
administració d’aquesta societat, o per si contra, s'estan encobrint aquestes possibles irregularitats.

4- La llei determina que com a conseller, les seves funcions passen entre d’altres per fer un control 
de la gestió, participar en la gestió, i eventualment, aprovar o desaprovar el funcionament de SA-
GESSA. Dit això, tenen una responsabilitat personal que en conseqüència pot derivar en una res-
ponsabilitat judicial, civil o penal.

5-Conscients que diverses persones vinculades a l’àmbit de gestió de SAGESSA , així com perso-
nes relacionades mercantilment amb INNOVA estan en diferents procediments i investigacions judi-
cials, derivats de la seva actuació com a gestors de les mateixes.

6- Atès que en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Reus, el dia 19 d’octubre de 2012, en el 
punt 19 es va aprovar instar al nou govern de la Generalitat a reprendre la Comissió d’Investigació 
de Sanitat del Parlament de Catalunya.

Per això, i en l'exercici de la seva  responsabilitat i com a ciutadans demanem:

Traslladar al Ple de les institucions que representa en el Consell d’Administració de SAGESSA, el 
debat de la proposta de resolució que s’aprovà el passat 19 d’octubre de 2012 a l’Ajuntament de 
Reus, demanant al govern de la Generalitat que es configuri, posteriorment a les eleccions del 25-N, 
que es reprengui la Comissió d’Investigació de Sanitat del Parlament de Catalunya.



Proposar al  Consell d’Administració de SAGESSA la realització d’una auditoria de gestió de l’em-
presa, així com de totes aquelles fundacions i empreses, en les quals la societat participa en el seu 
accionariat i que el informe de la auditoria que resulti sigui notificat als consellers, tot substituint les 
dades personals privades identificatives per la cadena alfanumèrica que li pertoqui, segons estableix 
la llei de protecció de dades i que aquest informe sigui sotmès a consideració i exposició publica a 
l’ajuntament.

Proposar encarregar  a  SAGESSA en qualitat de membres del consell d ’administració que són, un 
informe amb les retribucions del personal, contractació laboral i els models 347 de facturació dels 
exercicis 2007, 2008 i 2009, tot substituint les dades personals privades identificatives per la cadena 
alfanumèrica que li pertoqui, segons estableix la llei de protecció de dades i que aquest informe si-
gui sotmès a consideració i exposició publica al Consell Comarcal.


