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El govern de Reus tira endavant les
ordenances i el pressupost de 2022
Els comptes pugen als 202 milions d'euros

La regidora Caballero ha exposat els expedients d'ordenances i pressupostos per al 2022 | Reus.cat

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat els expedients dels comptes i les ordenances
fiscals per a l'exercici de 2022. El pressupost consolidat (Ajuntament, organismes autònoms i
empreses municipals) és de 202.849.910,41 euros, el que representa una reducció del 13,63%
en relació a l'exercici 2021. En termes absoluts, 31,99 milions d'euros menys. Es tracta,
"tanmateix, d'un pressupost expansiu tenint en compte l'efecte de l'operació de refinançament de la
firaReus prevista en el pressupost de 2021", ha indicat al debat corresponent la regidora
d'Hisenda, Mariluz Caballero.
Sense comparar aquesta operació, ha detallat, el pressupost comporta un creixement del 10,5%.
En termes absoluts, el creixement seria de 19,4 milions d'euros, "bàsicament concentrats en un
major esforç inversor".
[h3]Les dades del pressupost consolidat[/h3]
El pressupost de l'Ajuntament serà de 136.359.368,54 euros; els dels organismes autònoms,
7.952.588 euros; el de les empreses municipals, 72.748.488 euros; per tot plegat, el pressupost
consolida puja ls 202.849.910,41 euros.
El pressupost de l'Ajuntament suposa el 63% dels comptes consolidats; el de les empreses
municipals el 33% i el dels organismes autònoms, el 4%.
[h3]Inversions[/h3]
El pla d'inversions consolidat, de l'Ajuntament i tots els seus ens depenents, se situa en els 32,36
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milions d'euros.
En el camp de seguretat i mobilitat, la inversió serà de 655.500 euros; en noves tecnologies,
773.082; en projecció de ciutat, 145.000; el projecte Hispània tindrà una inversió de 10.030.000; els
esports, 1.047.100; la cultura; 276.000; Medi ambient, 960.000; per fer millores en carrers, via
pública, parcs i jardins, la dotació serà de 4.199.685; per als pressupostos participatius, de
750.000; per als edificis municipals, 1.498.633; i per al foment ocupació, 125.000 euros.
En relació a les inversions de les empreses municipals, destaquen, per a RMS, el projecte de
l'aparcament Hispània, xifrada en 7.799.110; per al projecte d'implantació de la bicicleta; 1.943.000;
i en altres inversions, tindrà 1.448.300 d'euros disponibles.
Redessa farà inversions per valor de 376.260; Reus Transport Públic, per 416.352 euros; RSM
Aigües i central, per valor d'1.915.000 euros; i RSM Energia, per valor de 300.000.
El pla d'inversions de l'Ajuntament suposa el 32% del total del grup, el de les empreses el 48%, i
el dels organismes autònoms el 20%. Aquest "gran esforç inversor" es realitzarà bàsicament amb nou
endeutament, "però sense posar en risc la sostenibilitat financera de l'Ajuntament", ha assegurat
Caballero. En aquest sentit, ha volgut recordar que la projecció de la ràtio d'endeutament està per
sota del 75%, tal ja com està actualment, en concret es situarà en un 74,82%.
[h3]Altres qüestions destacades[/h3]
El pressupost preveu també l'actualització dels salaris dels empleats públics en un 2%. Aquest
fet i altres elements com nous programes temporals i plans d'ocupació, fa que el capítol de
personal pel conjunt del grup Ajuntament suposi un cost d'1,25 milions d'euros.
La despesa corrent incorpora nous serveis o millores dels actuals. Destaca, segons Caballero, el
centre social el Roser, que suposarà un cost anual de 455.000 euros. També ha dit que es
contempla la millora "notable" dels serveis digitals, en una "gran aposta per racionalitzar,
optimitzar i apropar la gestió municipal a la ciutadania".
La despesa en noves tecnologies s'incrementarà en 500.000 euros. Caballero s'ha referit també a
"l'impacte" que generarà la nova inversió a SIRUSA i el cànon d'eliminació de residus, valorats en uns
600.000 euros.
[h3]Ordenances fiscals[h3]
A banda, el ple ha aprovat també l'expedient d'ordenances fiscals per al 2022. D'acord a
l'evolució de l'IPC prevista pel Banc d'Espanya, l'expedient planteja una actualització del 2%, per
atendre els increments de despesa "induïts pel context socioeconòmic i per decisions d'altres
administracions", ha argumentat la regidora.
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