
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 13 DE

JULIOL DEL 2015 SOBRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT AMB LA CIUTAT DE

REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

En els darrers anys estem vivint una situació de recessió econòmica que no escapa a les

Administracions Públiques. Institucions de tots els nivells han hagut d’aplicar polítiques

d’austeritat  i  han  ajustat  i  retallat  pressupostos  i  partides  pressupostàries  per  poder

quadrar els seus comptes.

Amb tot, des de Ciutadans de Reus creiem que totes les Administracions han de fer un

esforç per poder tirar endavant amb els seus recursos i considerem que els ajuntaments,

la  institució  de  menor  envergadura  i  la  més  propera  al  ciutadà,  ha  de  disposar  dels

màxims recursos econòmics per poder donar resposta a les necessitats dels seus veïns. 

En el cas de Reus, es dóna la situació que la Generalitat de Catalunya deu a l’Ajuntament

prop de 56 milions d’euros. El Grup Municipal de Ciutadans considera que es tracta d’una

xifra desorbitant i creu que, si el consistori disposés d’aquesta quantitat de diners, tindria

una major liquiditat i podria fer front als deutes que l’Ajuntament té amb proveïdors, així

com podria destinar més diners a partides de necessitat en temps de crisi, com ara les

polítiques socials i de promoció de l’economia local i lluita contra l’atur. Rebre aquests

diners és molt important per al consistori, i més si tenim en compte que el deute total de

l'Ajuntament i el grup d'empreses a data 30 de juny del 2015 és de més de 318 milions

d'euros.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer.  Exigir  al  Govern  de  la  Generalitat  a  través  del  govern  local  (i  en  la  seva

representació, a través de l’Alcalde Carles Pellicer) que aboni a l’Ajuntament de Reus els



prop de 56 milions d’euros que a data de 30 de juny la Generalitat deu al consistori.

Segon. En el cas que no s'atengui la reclamació de l'Acord Primer, procedir a iniciar els

tràmits legalment establerts per fer efectiu el cobrament de les quantitats endeutades.

Tercer. Establir que la primera acció que es durà a terme quan es comencin a rebre els

diners per part de la Generalitat serà el pagament als proveïdors de l’Ajuntament de Reus,

així com es destinaran els recursos a polítiques socials i de lluita contra l’atur.
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