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Dia: 17 de desembre de 2019 
Hora: 19:30-21:00 h. 
Lloc: Casal de les Dones 

Hi assisteixen: 

- Sra. Mariluz Caballero, regidora d’Hisenda 
- Sra. Montserrat Flores, regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals 

 
L’audiència pública és un acte obert a tota la ciutadania de Reus, i s’ha convocat a través 
de mitjans de comunicació, de la plataforma participa.reus.cat i d’enviaments d’informació 
a les persones inscrites al Registre Ciutadà i les entitats del Registre Municipal d’Entitats. 

 
 

Ordre del dia: 
 

1. Presentació de l’Audiència Pública del Pressupost i Ordenances 2020 i del seu 
funcionament. 

 
2. Explicació del Pressupost i les Ordenances 2020. 

 
3. Torn obert de paraula per part de la ciutadania. 

 
4. Resposta per part de les representants municipals. 

 
5. Torn de rèplica per part de la ciutadania. 

 
6. Torn de rèplica per part de les representants municipals, si s’escau. 

 
7. Conclusions i tancament. 

 
 

1.- Presentació de l’Audiència Pública del Pressupost i Ordenances 2020 i del seu 
funcionament 

 
La regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals dóna la benvinguda a les 
persones assistents i presenta l’Audiència Pública. Explica que l’audiència pública és un 
dels nous instruments de participació ciutadana recollits al nou Reglament de Participació 
Ciutadana que va entrar en vigor el passat dia 4 de novembre. Aquesta serà la segona 
vegada que s’utilitza aquest instrument de participació, ja que el dia 3 de desembre va 
tenir lloc la primera Audiència Pública per parlar sobre el Pla d’Acció Municipal Reus 
2019-2023. 

 
La regidora exposa que la participació ciutadana pot consistir en diverses coses, com 
donar l’opinió personal, votar, estar ben informat, etc. Amb l’audiència pública es pretén 

ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PRESSUPOST I ORDENANCES 2020 
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donar informació, escoltar a la ciutadania a través d’un torn de paraules i establir un debat 
en relació al PAM entre les regidores i les persones assistents. 

 
Seguidament, la regidora explica les regles del joc de l’audiència, l’ordre del dia i dóna la 
paraula a la regidora d’Hisenda, Sra. Mariluz Caballaro, perquè expliqui el què és i 
contingut del Pressupost Municipal, així com les Ordenances que regiran l’any 2020. 

 
 

2.- Explicació del Pressupost i les Ordenances 2020. 
 

La regidora explica que el passat ple extraordinari del mes de desembre es va aprovar 
l’expedient d’Ordenances i Pressupost, que és fruit de la planificació. 

 
El fet de ser un govern ampli, sòlid, estable i amb objectius clars permet aprofundir en la 
planificació de l’acció de govern, i, en aquest sentit, la regidora destaca que Reus 
compta amb: 

 
 Pla d’Acció Municipal 
 Pressupost 
 Ordenances 

 

A continuació, la regidora d’Hisenda explica els eixos d’actuació i els resultats de 
les fites assolides en els darrers anys. Ho mostra a través del gràfic que es 
presenta seguidament: 

 
 
 
 

 
 
 

Una vegada contextualitzat el tema objecte de l’Audiència, la regidora explica què 
és el pressupost municipal, definint-lo com el pla econòmic i financer anual vinculat 
a l’estratègia municipal. Des d’aquest punt de vista, esdevé una eina clau per la 
gestió pública. Té caràcter anual i comprèn les etapes d’elaboració i aprovació, 
execució i liquidació. 
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Les ràtios financeres que ha de complir el pressupost d’un Ajuntament són: 
 

 El principi de sostenibilitat financera (rati d’endeutament, estalvi net, període mig de 
pagament). 

 
 La regla de despesa. 

 
 L’estabilitat pressupostària 

 

En quant a la filosofia i els eixos prioritaris del Pressupost i Ordenances Fiscals, la 
regidora d’Hisenda destaca els següents aspectes: 

 
 Responsabilitat. Planificació, rigor i realisme. Continuïtat de la bona gestió 

econòmica i pressupostària. 
 

 Garantia de continuar prestant serveis de qualitat que exigeix la ciutadania. 
Increment dels costos dels contractes de serveis. Neteja viària, recollida 
d’escombraries, manteniment de zones verdes i manteniment de l’enllumenat 
públic. 

 
 Garantia d’inversió en projectes de futur. Planificació PAM i Pla d’Inversions 

2020. 
 

 Doble esforç per garantir la cohesió social: introduïm la progressivitat fiscal, i 
manteniment de l’esforç de política de subvencions. 

 
 Esforç en subvencions directes a famílies i entitats, passant de 7.378.758 al 

2018 a 8.042.429 al 2020, un increment d’un 9% en dos anys. 
 

Una vegada exposat el marc general, la Regidora d’Hisenda entra en el contingut del 
projecte del pressupost general per a l'exercici de 2020, integrat pel pressupost de 
l’Ajuntament, pels dels Organismes Autònoms de caràcter administratiu dependents del 
mateix i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils 
municipals, essent els respectius imports tant en ingressos com en despeses els 
següents: 

 
 

 
- Ajuntament de Reus 123.541.070,31 € 
- Institut Municipal Reus Cultura 3.025.259,99 € 
- Institut Municipal de Formació i 2.830.262,57 € 
- Agència de Promoció de Ciutat “Reus 1.670.611,20 € 
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També informa que el pressupost  corresponent a les empreses  municipals és de 
219.498.684 €, i el dels Consorcis dependents de l’Ajuntament de Reus és: 

 
Consorci del Teatre Fortuny 1.011.360,00 € 

Consorci del Teatre Bartrina 498.455,45 € 
 

Es va informar del pressupost d’inversions de l’Ajuntament que és de 6.5 milions d’euros 
per l’exercici 2020. 

 

Una vegada explicat el pressupost, la regidora d’Hisenda passa a explicar les Ordenances 
per a l’exercici 2020 i destaca el següent: 

 
 L’Actualització d’ordenances amb IPC últims 8 anys més un 2%. Es fa per garantir 

la prestació dels serveis. 
 

 Reus continuarà tenint una pressió fiscal baixa, per sota de mitjana, tant si ho 
comparem amb els 5 municipis més grans de Tarragona com amb els 5 municipis 
de població semblant de Catalunya. 

 
 Un contribuent tipus notarà un increment mitjà de 34,65 euros anuals (2,89 euros 

mensuals). 
 

 Després de 8 anys d’ordenances congelades i d’un gran esforç de gestió 
municipal, ara ens cal un esforç compartit. 

 
 Es fa un exercici de responsabilitat davant la necessitat de garantir la qualitat 

dels serveis. 
 
 

En relació al gruix de les Ordenances, la regidora ressalta: 
 
 

 La progressivitat fiscal a l’IBI de les famílies nombroses en funció valor 
cadastral de l’immoble. 

 
 La taxa recollida de residus també inclou la progressivitat fiscal. Tres trams, 

en funció dels metres quadrats 8, 10 i 12%) segons tinguin menys de 100m2 entre 
100-150 m2 o més de 150m2. 

 
 Els preus de l’aigua. Una variació del 9% per garantir la prestació d’uns serveis de 

qualitat i la realització d’inversions en manteniment de xarxa. 
 

 Els serveis funeraris. Es preveu una actualització de les taxes de conservació 
d’entre el 9 i el 15%. 

 
 Les ordenances que no toquem: Impost de vehicles, Impost sobre construccions, 

IAE (Impost sobre activitats econòmiques), Llicències d’obres i activitats, Expedició 
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de documents, Ocupació de via pública per la instal·lació de terrasses, Parades 
mercats... 

 
Per tancar, i a mode de conclusions, la regidoria d’Hisenda, i per extensió tot el Govern, 
ha dut a terme un exercici de responsabilitat, realisme i un important esforç de planificació 
financera i de gestió. En poc menys de 3 mesos, s’aproven dos pressupostos i unes 
ordenances fiscals, amb aplicació 1 de gener de 2020, que permet que el Govern disposi 
des del primer dia dels instruments financers necessaris per a la millora de la qualitat de 
vida dels ciutadans i ciutadanes de Reus. 

 
Els objectius de les Ordenances Fiscals són atendre les necessitats de finançament, la 
progressivitat fiscal, la millora de la gestió dels tributs i la introducció de mesures socials 
en l’habitatge, tot mantenint els nivells de pressió fiscal per sota dels municipis similars i 
de l’entorn, i s’assoleixen amb l’expedient que es presenta al Ple. 

 
El pressupost de 2020, comporta el major esforç inversor dels darrers 10 anys i suposa 
una important millora dels principals serveis bàsics a la ciutadania. Tot això sempre amb 
unes previsions de compliment de les normes i regles fiscals, i preservant l’autonomia 
financera de l’Ajuntament de Reus. 

 
 

3.- Torn obert de paraula per part de la ciutadania (més rèpliques) 
 

La regidora obre un torn de paraula a les persones assistents. Explica que les preguntes 
es formularan de manera escrita en unes butlletes que s’han repartit a tal efecte a l’inici de 
la sessió. Les preguntes s’agrupen en blocs temàtics, de manera que la regidora 
d’Hisenda contesta primer totes les relatives al Pressupost i Ordenances 2020, i la 
regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals respon després les preguntes 
relatives a la metodologia del procés de participació. A partir d’aquí, es genera un diàleg 
entre les persones assistents i les representants municipals. 

 
Tot seguit es presenten les preguntes formulades, primer per escrit i després en un torn 
obert de paraula, i el resum de la resposta que s’hi va donar i el debat que hi va haver, 
anotant només les inicials de les persones que les van formular, per protegir les seves 
dades de caràcter personal. 

 
J. M. B.- Quin pressupost hi ha assignat al Pla Estratègic de la Bicicleta? 

 
C. F.- Quina previsió pressupostària es preveu per a millorar la seguretat viària 
necessària per a què les persones usuàries de bicicleta, patinet i altres  vehicles 
personals puguin complir l’actual ordenança cívica que els obliga a circular per la calçada. 
Quina és la previsió pressupostària per a millorar la seguretat? 

 
En relació a aquestes dues preguntes la regidora d’Hisenda no disposa de les dades 
concretes i prefereix fer primer la consulta i donar la resposta en el moment d’enviar l’acta. 

 
Així, una vegada consultat el Pressupost Municipal 2020, el pressupost que es destinarà a 
aquestes actuacions és: 

 
 100.000€ correspon al pla mobilitat urbana de la bicicleta 
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 50.000€ correspon al pla mobilitat urbana 

Les accions que es duran a terme amb aquests diners estaran alineades amb el Pla 
Específic de la Bicicleta de Reus i el Pla està alineat amb l'ordenança. 

 
 

E. F. P.- Quins canals fem servir per donar a conèixer a les persones que puguin ser 
benefactores de les possibles deduccions o exempcions fiscals? 

 
La regidora d’Hisenda respon que els canals de les excepcions fiscals estan penjats a la 
web. No obstant això, en quant al tema específic de les bonificacions per rendes mínimes 
indica la possibilitat de dirigir-se, mitjançant cita prèvia, a la Regidoria d’Hisenda o 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 

 
També destaca que quan s’inicien campanyes de recaptació es realitzen accions 
informatives per recordar a la ciutadania els plaços i terminis de pagament, així com si el 
tràmit es pot realitzar telemàticament. 

 
 

M. H. L.- Si un Ajuntament treballa pel servei als ciutadans, no és una mica perillós 
incrementar la pressió fiscal amb una possible recessió a la vista? 

 
La regidora d’Hisenda explica que no es tracta d’un augment de pressió fiscal, si com 
augment de pressió fiscal entenem que ara pagarem més impostos que l’any passat. Això 
no és correcte. Si agafem el període dels 8 anys anteriors, veieu que realment la pressió 
fiscal no l'estaríem pujant i l’esforç fiscal encara es mantindria baix. 

 
En quant a la recessió econòmica, a dia d’avui les dades macroeconòmiques ens indiquen 
que no estem en crisi. Hi pot haver una petita desacceleració, però no crisi ni recessió 
econòmica. En tot cas, l’Ajuntament segueix apostant per la progressivitat fiscal i per la 
política de subvencions, que manté. 

 
 

Anònim.- No sé si he vist bé que hi ha un augment de l’aigua del 9%? 
 

La regidora d’Hisenda comenta que l’aigua és un servei d’una societat mercantil pública i 
amb la tarifa de l’aigua el que es fa és cobrir els costos que deriven del propi servei. A 
nivell d’impacte, depèn del consum, però en general és molt baix. 

 
No obstant això, la regidora insisteix que segueixen havent bonificacions en aquest servei 
per aquelles persones més vulnerables. 

 
 

R.- Vull realitzar dues preguntes. Els plens municipals es generen idees i es prenen 
decisions que serveixen per als pressupostos de l’any vinent? 

 
La regidora d’Hisenda exposa que al Pressupost hi ha unes partides molt compromeses, 
com, per exemple, les contingudes al Capítol 1, corresponents al personal, o el Capítol 2, 
que engloba els contractes que ja tenim, com per exemple la brossa. Per tant, hi ha 
compromisos que quan arribes al Govern et trobes adquirits i, a partir d’això, hi ha un 
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marge on es poden introduir accions de millora, nous projectes... i aquí és on entra el 
plantejament estratègic del Govern. 

 
 

R.- Les empreses municipals es tenen en compte en els Pressupostos que es decideixen 
al Ple? 

 
La regidora respon que sí, és el que s’anomena Grup Ajuntament, d’uns 346 milions 
d’euros, i en el qual s’integren el Grup Salut i Organismes Autònoms. Quan es porta al 
plenari, cada consell d’administració de cada empresa planteja els seus pressupostos, 
però lògicament, al final hi ha algunes que estan sota l’estructura de Reus Serveis 
Municipals, és el plenari qui acaba aprovant els pressupostos, i les decisions que es 
prenen s’han de tenir en compte l’any següent, evidentment. 

 
 

R.- Segona pregunta i última, m’interessa la liquidació pressupostària. El mes de març ja 
heu de tancar tot l’any i tot el que heu fet i, a partir d’aquí, teniu els romanents. Creieu que 
hi ha transparència en aquell moment, a l’hora de presentar aquesta liquidació, cap on ha 
anat i si els romanents no han estat utilitzats, perquè quin motiu no han estat utilitzats? 
Com has explicat molt bé, poden ser per una molt bona gestió o bé que algun tipus 
d’ajudes no han arribat a les persones que els tocava pel motiu x que sigui. 

 
La regidora d’Hisenda explica que el fet d’aprovar un pressupost a 1 de gener permet anar 
incorporant aquests romanents i decidint en quines partides. A diferència d’anys anteriors 
que no s'incloïen, precisament, perquè no s’aprovaven. 

 
A no ser que hi hagi uns ingressos extraordinaris aquest any 2019, els romanents seran 
més baixos. El que farem quan liquidem el 2019, incorporarem el romanent que quedi al 
pressupost 2020, sabent que els romanents tendeixen a ser més baixos segur. 

 
 

R.- La liquidació de pressupostos la presentareu públicament? 
 

Sí, a més s’han de passar. Hi ha algunes modificacions de crèdit que s’han d’aprovar per 
decret, altres per plenari... 

 
 

J.- Bona nit, em dic J., sinó he entès malament el pressupostat per Salut m’ha semblat 
veure que és bastant important. En cas que s’arribi a un acord entre CatSalut i 
l’Ajuntament, aquests diners on repercuteixen? 

 
La regidora d’Hisenda explica que hi ha dues parts diferenciades. Una part que s’ha vist al 
Pressupost de l’Ajuntament i que correspon a la Regidoria de Salut, que no té res a veure 
amb el grup empresa municipal Hospital. Aquest pressupost el té la regidoria per fer plans 
de Salut per la ciutadania que no estan relacionats directament amb l’Hospital Sant Joan 
com a empresa municipal, com a grup Salut. Amb la qual cosa, aquests no afecten el 
Pressupost quan marxi l’Hospital perquè són de la regidoria. 

 
Per contra el que marxarà cap al CatSalut són els ingressos les despeses del Grup Salut, 
ja que es quedaran també amb tot el deute. 
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P.C.- El tema de l’Hospital no el tinc gaire clar, parlàveu que l’Ajuntament tindria un deute 
de 164.000.000 € . Dins d’aquests 164 milions, quina part del deute correspon a 
l’Hospital? Anirà tot al CatSalut? 

 
La regidora d’Hisenda comenta que no disposa de les dades desglossades dins del rati 
dels 164 milions, per tant, li donarà una resposta exacta en el moment d’enviar l’acta. 

 
Així, una vegada consultat el Pressupost, es pot afirmar que la part del deute que 
correspon a l'Hospital a 31-12/2020, d'acord amb la previsió 2019-2021, és de 
44.635.087 € i serà traspassat a CatSalut. 

 
 

Per tancar aquest bloc de preguntes, A. G. formula una pregunta per escrit, concretament 
quan s’acabarà de fer el Parc de Famílies. La regidora de Participació, Bon Govern i 
Serveis Generals explica que aquesta pregunta no es correspon amb l’objecte de 
l’Audiència, sinó que està relacionada amb els Pressupostos Participatius 2018. 

 
 

4.- Conclusions i tancament 
 

Ambdues regidores agraeixen la presència als assistents i fan el tancament explicant que 
l’acta s’enviarà a totes les persones que ho han sol·licitat a través de la butlleta que s’ha 
facilitat a l’inici de la sessió, a la vegada que es publicarà al web municipal, i posant-se a 
disposició de la ciutadania per a qualsevol qüestió o consulta al respecte dels temes 
tractats. 

 
 

Inés MORENO Signat digitalment 
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