Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular de Reus per
passar el cobrament dels tributs d’aigua en forma de taxa
Els interessos privats han treballat durant dècades influint en els grups polítics, fins i tot
també en la mateixa justícia, per tal que les lleis i la interpretació d’aquestes els hi fos
beneficiosa. Els interessos empresarials que actuen en les concessions dels serveis
públics, de vegades en legítima defensa dels seus interessos, sovint topen en contra de
l’interès comú i majoritari.
El debat sobre si el cobrament dels tributs de l’aigua ha de ser en forma de tarifa o de taxa
és fonamental i és una qüestió que no es limita únicament a la gestió de l’aigua, sinó que es
pot fer extensiu a altres serveis públics. En aquest cas, però, ens trobem amb una empresa
municipal que defineix una tarifa al consell d’administració de Reus Serveis Municipal, quan
la naturalesa del servei confirma que hauria de tractar-se d’una taxa estipulada al ple
municipal de l’Ajuntament de Reus, conjuntament amb la resta de tributs municipals.
Cal tenir present que el pagament en format de tarifa són ingressos regulats pel dret privat i,
per tant, no figuren en els pressupostos de l'ens públic titular del servei, permetent que els
beneficis es puguin utilitzar per a altres serveis o, fins i tot, empreses municipals (cash
pooling). Això fa que els preus siguin fixats com a tarifes, la qual cosa permet obtenir
beneficis d'un servei bàsic explotat sense competència i en règim de monopoli, essencial
per a la vida, que en cap cas hauria de ser objecte de lucre o utilitzat per obtenir una posició
global neta i estable.
Per tant, les tarifes actuals són pagaments que no estan subjectes al principi de reserva de
llei establert per a les prestacions patrimonials de caràcter públic. Moltes vegades, l’objectiu
és fugir del límit màxim que les taxes fixen pel preu d'un servei, constituït pel cost d’aquest.
Les taxes (regulades en ordenança municipal) també limiten el procediment de tall del
subministrament protegint-lo millor que la tarifa, mitjançant el règim de notificació i de recurs
previst pels tributs, per tant, és una fórmula molt més garantista que l’actual.
Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposa els següents
acords al ple municipal de l’Ajuntament de Reus:
PRIMER.- Que es generi un procés de transició perquè l’any 2022 s'estableixi el cobrament
dels tributs de l’aigua en forma de taxa municipal.
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