MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 6 DE
MAIG DEL 2016 SOBRE AJUTS PER ALS TRASPASSOS DE NEGOCIS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Tot i que alguns indicadors econòmics mostren una lleu millora en l’economia espanyola i
que les dades sobre ocupació també indiquen un augment, és a dir, que existeixen menys
persones en situació d’atur, és innegable que el nostre país encara no ha sortit de la crisi i
que els llocs de treball que s’estan creant tenen un alt component de precarietat laboral.
Reus no és una excepció a aquesta situació, i des de Ciutadans considerem que
qualsevol esforç és poc per intentar contribuir a la sortida de la recessió econòmica. Per
això, creiem que les mesures aplicades fins ara pel govern del nostre Ajuntament per
lluitar per la reactivació de l’economia de Reus són insuficients.
Per crear riquesa i generar ocupació a la nostra ciutat és fonamental que el consistori faci
un esforç i posi en marxa més mesures per fomentar les iniciatives empresarials i
l’ocupació. Seguim insistint: reduir l’atur és la millor política social per als nostres
ciutadans. Sota aquesta òptica, des de Ciutadans considerem que és necessari crear una
línia d’ajuts per als traspassos de negocis familiars, d’autònoms i PIMES, fomentant així la
continuïtat de negocis i, en conseqüència, contribuir a mantenir llocs de treball.
És a dir, des del consistori hauríem d’establir polítiques i mesures encaminades a facilitar i
bonificar el màxim possible els tràmits necessaris per poder realitzar el canvi de titularitat
d’una llicència d’activitat, així com intentar contenir l’exigència als requisits per adequar-la
a la normativa actual, bonificant també una gran part de la taxa per llicència d’obres en el
cas que es necessiti realitzar reformes.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Establir una exempció a l’Ordenança Fiscal número 8 reguladora de la taxa per la
prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats en els casos de canvi de
titularitat, traspàs de negoci o cessió, així com en els casos de comunicació preceptiva per

canvi de titularitat que es derivin de la realització d’una transmissió d’un negoci familiar,
entre autònoms o microempreses.
Segon. Establir una exempció a l’Ordenança Fiscal número 15 reguladora de la taxa per
la prestació de serveis urbanístics en els casos en els quals, a conseqüència del traspàs
del negoci, canvi de titularitat o cessió en els termes establerts en l’apartat anterior, i
sempre que es mantingui la mateixa activitat, sigui necessari dur a terme obres
d’adaptació del local.
Tercer. Ampliar la línia 3 de les actuals "Subvencions per impulsar la competitivitat del
comerç, serveis, mercats i promoció de ciutat", incloent com a beneficiaris els nous titulars
de la llicència d’activitats fruit d’un traspàs d’un negoci familiar, entre autònoms o
microempreses, amb l’objectiu que també puguin optar a una subvenció del 30% de la
inversió per a reformes o modernització del negoci, amb un màxim de 3.000 euros per
establiment.
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