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●  El grup d’empreses
municipals de Reus Inno-
va ha encarregat un pla es-
tratègic de sistemes d’in-
formació per optimitzar el
servei de les seves entitats
i de l’Ajuntament. Volen
trobar solucions per millo-
rar la coordinació de les
societats, el consistori i els
organismes autònoms, i la
seva relació amb el con-
junt de la ciutadania i els
serveis que ofereix. El pri-
mer pas d’aquesta rees-
tructuració ha estat la con-
vocatòria d’un concurs per
adjudicar aquest pla.
Consta de dues fases: el
diagnòstic de la situació
actual, que s’haurà d’en-
tregar en els primers tres

mesos, i el pla estratègic,
que s’haurà de lliurar en
els quatre mesos següents.
El concurs dóna un pressu-
post màxim de 141.000
euros per al pla.

� Anàlisi de la situació
actual. En aquesta fase
l’estudi ja classificarà les
eines de cada ens munici-
pal i determinarà si són
viables en un futur i si
s’han d’integrar amb d’al-
tres. També detectarà les
necessitats actuals i futu-
res que no es cobreixen.
D’altra banda, avaluarà els
recursos humans dels sis-
temes d’informació, farà
propostes de reorganitza-
ció i indicarà les necessi-
tats de formació dels usua-

ris en les diferents eines.

� Lideratge de serveis.
Un dels objectius globals
és proposar els instru-
ments necessaris per situar
els ens municipals de Reus
en una posició de lideratge
de serveis, mitjançant els
sistemes d’informació i
les tecnologies de la co-
municació.

� Coordinació i excel-
lència. L’estudi buscarà
la coordinació i l’excel-
lència en la prestació dels
serveis, indicant el procés
que s’utilitzarà per a la se-
va millora continuada. En
aquest sentit, haurà de pro-
posar un sistema de segui-
ment del pla i el seu man-

teniment, incloent comitès
de revisió.

� Finestreta única. El
pla haurà de determinar
quins canvis s’han de fer
per apropar la informació
al ciutadà, afavorint les re-
lacions amb el Grup Ajun-
tament de Reus i donant
accés a informació perso-
nalitzada i a utilitats de fi-
nestreta única.

� Apropament global.
La proximitat no només
s’haurà de millorar amb
relació al ciutadà, sinó a
tota la comunitat, afegint-
hi aquí els agents socials,
les empreses proveïdores i
les administracions que es
relacionen amb l’Ajunta-

ment reusenc.

� Informació comparti-
da. El pla estratègic també
determinarà quina és la in-
formació que s’ha de com-
partir per utilitzar-la al
Grup. Això sí, s’haurà de
fer garantint l’acompli-
ment de la llei orgànica de
protecció de dades perso-
nals.

� Un nou model. El pla
estratègic incidirà i defini-
rà l’àmbit de gestió, el mo-
del més convenient i l’es-
tructura organitzativa que
ha de permetre al grup des-
plegar de forma òptima el
pla, els rols de tots els
agents de la corporació, i
el model de serveis que es

proposa.

� Requeriments d’infor-
mació. L’estudi haurà
d’assegurar que els ens do-
nin la informació amb cri-
teris de qualitat, cost,
oportunitat, confiança,
efectivitat, eficiència,
compliment, confidencia-
litat, integritat i disponibi-
litat.

� Oferta detallada. La
proposta haurà de recollir
la inversió i despesa del
desplegament del pla, la
planificació temporal dels
projectes del pla, la orga-
nització del futur departa-
ment de sistemes d’infor-
mació i la seva evolució
interna a mitjà termini.

L’Ajuntament de Reus i Innova volen apropar-se als ciutadans
ROMÀ ROFES / Reus

CiU critica de nou
el retard en les
obres del pavelló
de Sant Jordi
● Tarragona. El grup con-
vergent de Tarragona,
tot i la seva satisfacció
pel fet que la secretaria
general de l’Esport hagi
acceptat no incloure un
equipament hoteler a
les instal·lacions espor-
tives de Sant Jordi, ha
tornat a denunciar el
«constant» endarreri-
ment del començament
del procés d’adjudica-
ció de les obres del
complex, que segons
CiU ja fa 4 anys que
s’hauria hagut de fer.
En aquest sentit, els
convergents critiquen
la mala gestió dels se-
cretaris generals de
l’Esport, del delegat del
govern, Xavier Sabaté i
de l’alcalde de Tarrago-
na. CiU no descarta la
possibilitat de demanar
dimissions. / EL PUNT

Continuen els
actes de Faestiu a
Bonavista
● Tarragona. Bonavista
serà avui la seu de dues
activitats més correspo-
nents al Faestiu 2008. A
les 11.30 h tindrà lloc
un espectacle itinerant
a càrrec de la xaranga
La Guinyolada. A con-
tinuació, a la plaça de la
Constitució es farà la
representació de l’es-
pectacle familiar Gua-
soski. El darrer acte se-
rà un espectacle itine-
rant, aquesta vegada
realitzat per la compa-
nyia La Tal amb el seu
xou Les fotografiers.
/ EL PUNT

Luengo, que admet la seva
amistat personal amb el
president de Tarragona
2017, Mario Rigau, i afe-
geix que no se n’ha d’ama-
gar pas, defensa en unes
declaracions publicades al
Diari de Tarragona –ahir
va declinar fer-ne més–
que el cas de Tecnigenia,
que ha generat polèmica
perquè va subcontractar a
altres empreses especialit-
zades per elaborar un lloc
web i un espot promocio-
nal, s’ajusta a «una pràcti-
ca mercantil completa-
ment normal». «Hi ha
moltes empreses d’un tre-
ballador que en subcon-
tracten d’altres», va dir.
També afirma que se sent
«dolgut i sorprès», perquè
no vol «fer mal» a la candi-
datura, i assegura que «tot
s’ha tret de context», en re-
lació a les acusacions de
«falta d’ètica» formulades
pels grups municipals del
PP i CiU, a l’oposició a
l’Ajuntament. Aquests, al
seu torn, havien avalat les
adjudicacions a través dels
seus representants en la
junta directiva de Tarrago-
na 2017 i no van fer públic
el seu malestar fins que un
conegut blocaire tarragoní
va atacar primer.

El cas és que Francisco
Luengo, que havia estat
col·laborador de Rigau en

la seva etapa en la UGT i
ha presidit la Confedera-
ció de Treballadors Autò-
noms de Catalunya –vin-
culada al mateix sindicat–,
ha constituït en els darrers
10 anys un total de quatre
empreses diverses.

D’un treballador
Dues les ha dissolt recent-
ment, enguany mateix, i
les dues que manté actual-
ment només tenen un tre-
ballador. Segons el regis-
tre mercantil, una d’aques-
tes empreses és Serveis

Generals d’Enginyeria de
Tarragona SL, és a dir,
Tecnigenia, constituïda el
març del 2007 i que té com
a objecte social «estudis
d’enginyeria i arquitectu-
ra, realització de treballs
d’obra civil, assajos mecà-
nics i hidrostàtics». En el
cas dels Jocs se li va enco-
manar per 80.000 euros el
web i un Motion Graphic
–un espot– de la candida-
tura de Tarragona 2017,
tot i que els treballs els van
fer dues empreses subcon-
tractades, Evolutt i Exxito.

Tecnigenia també va rebre
l’adjudicació del dossier
de candidatura, però en
aquest cas a través d’un
consorci empresarial amb
l’estatal Técnicas Reuni-
das.

L’altra firma en actiu
administrada per Luengo
és Services Solution Pro-
viders SL, creada el mes
de maig de 1998, fa 10
anys, per fer estudis de
mercat i amb domicili so-
cial a Barcelona. Luengo
n’és l’administrador únic i
el director financer.

Entremig, va crear el ju-
liol del 2003 Europe Fac-
tory Project SL, dedicada
a «l’organització de festes,
festivals, concertes i altres
esdeveniments públics»,
així com a la «producció
d’efectes especials per a
cinema i televisió», i ex-
tingida el 17 de març d’en-
guany.

També va ser l’adminis-
trador únic de Soluciones
y Servicios Petrolíferos
SL, creada el maig del
2006 i dissolta, també, el
mes de març del 2008.

L’administrador de Tecnigenia ha creat
quatre empreses en els últims 10 anys

Francisco Luengo defensa com a «normal» la subcontractació per part de firmes unipersonals

Una imatge presa de la portada del web de Tecnigenia. / EL PUNT.

● Francisco Luengo, l’administrador i únic
treballador de l’empresa tarragonina Tecnige-
nia, adjudicatària de la promoció de la candida-
tura de Tarragona als Jocs del Mediterrani

ÒSCAR MESEGUER  / Tarragona 2017, ha constituït un total de quatre empreses,
sovint amb un únic empleat i en àmbits d’acti-
vitat ben diferents, en els darrers 10 anys, se-
gons dades públiques del registre mercantil.
Luengo defensa com a pràctica mercantil habi-

tual rebre adjudicacions i subcontractar els tre-
balls a altres empreses especialitzades, que és
el que l’ha situat en l’epicentre de la polèmica
sobre la gestió de la candidatura, presidida pel
seu amic personal Mario Rigau.


