MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR (CUP) EN RELACIÓ A LA IMPLANTACIÓ D'UNA ORDENANÇA GENERAL
DELS PREUS PÚBLICS
Els ciutadans i ciutadanes de Reus, mitjançant les aportacions en forma d’impostos I
taxes col·laborem en els recursos necessaris per al bon funcionament de la ciutat i el
seu manteniment. En la recerca d’una fiscalitat més justa, s'hauria d'aplicar un
sistema de tarifació social per a alguns tributs. Aquest sistema pretén aconseguir
que cadascú pagui en funció de la seva capacitat econòmica i que totes les persones,
independentment de la seva condició social, pugui accedir als serveis municipals.
Actualment, a la nostra ciutat, només regulem, a través de les ordenances, taxes i
impostos, i no tenim present l'ordenació dels preus públics que són aquells
relacionats amb el finançament de la prestació de serveis a la ciutadania per part de
l'Ajuntament. L’accés als serveis públics és un dret de tota la ciutadania i és una
obligació de l’Ajuntament, com a administració més propera, fer el possible per
garantir-lo.
A hores d'ara, l'Ajuntament de Reus, no ofereix de forma ordenada i transparent els
criteris d'aplicació dels preus públics per als diferents serveis. En aquests darrers
anys, moltes vegades, els preus han estat aprovats per Juntes de Govern Local sense
haver-se portat a debat del Plenari. I si, en aquest darrer any, s'hi han portat, les
regidores d'aquest consistori ens hem vist amb l'obligatorietat de donar un vist-iplau als preus només prenent com a referència la pujada i/o baixada del preu en
qüestió, respecte anys anteriors, sense haver tingut l'oportunitat d'aportar
propostes per a la seva tarifació.
L'existència d'una ordenança reguladora general dels preus públics seria un mitjà pel
qual oferir transparència no només a l'hora de fixar els preus sinó a l'hora de fixar els
criteris pels quals la ciutadania es podria acollir a les bonificacions i exempcions
emmarcades dins l'ordenança.
A més, en aquest sentit, la llei empara la proposta d'aplicació d'aquesta ordenança
general reguladora dels preus públics tal com s'explica en els articles 6.1 i 8.1.b) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i

de Règim Local de Catalunya; articles 127 i 17.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals;
article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern; i Disposició Addicional 2a. De la Llei 8/1989, de 13
d’abril de Taxes i Preus Públics."
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple de
l'Ajuntament de Reus, els següents acords:
1. Crear una única ordenança general reguladora dels preus públics unificant els
preus públics no només de l'Ajuntament sinó també dels diferents Organismes
Autònoms.
2. Crear un únic document regulador dels preus públics on hi consti de manera
ordenada i transparent l'aprovació de tots els preus. Aquest document, a la
vegada, serviria per a coneixement general com a publicació en diferents
espais informatius i a l'objecte de què les persones interessades poguessin
formular davant el mateix òrgan que els ha establert o modificat les
reclamacions o recursos que considerin procedents.
3. Modificar el Capítol 1 de Preus Públics del TÍTOL III.- DELS CRÈDITS NO

TRIBUTARIS- de l'ordenança general vigent referent a l'Article 24 de
l'Establiment i fixació dels preus públics pel que fa al punt 2; on es delega la
potestat de l'aprovació dels preus públics a la Junta de Govern Local i on es
dóna competència als Organismes Autònoms per tal de fixar els preus públics
provinents d'aquests òrgans. En aquest sentit, la potestat tant per la fixació
del preus públics de l'Ajuntament com dels Organismes Autònoms haurien de
ser debatuts i aprovats pel Ple i no com està regulat a l'actualitat.
4. Realitzar un estudi sobre els graus de cobertura que es donen en la prestació
dels serveis a través desl preus públics aprovats en les ordenances municipals
de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses municipals; en aquests
darrers dos casos en funció de la tutela per part de l'Ajuntament. El resultat
d'aquest estudi que ha d'entrar en vigor abans de l'aprovació de les
ordenances de l'any 2018 tindrà l'objectiu de delimitar criteris socials en els
preus públics.

