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El PSC diu que l'increment de les
tarifes dels serveis de les empreses
municipals farà un Reus «elitista»
Martín avança el vot en contra als comptes de 2022 i anuncia que presentarà
al·legacions

El portaveu del PSC, Andreu Martín, als estudis de LANOVA Ràdio, en una imatge d'arxiu | LANOVA Ràdio

El grup municipal del PSC Reus ha carregat, aquest matí de dimecres, contra l'increment de
les tarifes dels serveis que ofereixen les empreses municipals. Ha estat el portaveu, Andreu
Martín, l'encarregat de comentar alguns dels canvis que s'han previst per al 2022 en societats
com Redessa, Reus, Esport i Lleure (Rellsa) o Reus mobilitat i serveis, entre altres, a partir dels
comptes confeccionats pel govern. En aquesta línia, el socialista ha apuntat que tot plegat
contribuirà a fer de la capital del Baix Camp "una ciutat elitista", que "només serà per als qui
puguin pagar ser-hi". De fet, ha avançat que el seu partit hi votarà en contra, i que presentarà les
al·legacions corresponents
Martín ha fet aquesta intervenció per apuntar que és la mesura prevista contradiu el discurs del
govern pel qual aquest "fa una bona gestió de la ciutat i s'escolta els veïns, com ens diuen", i ha
indicat que tot plegat "ni respon a les necessitats de la gent, ni a l'interès de les pimes, i va en
contra de la tradicional imatge d'emprenedoria" que s'ha fomentat "sempre" des de Reus.
"Tarifazo"
De fet, ha descrit la voluntat del govern d'aplicar aquesta canvis com un tarifazo, que "no creiem
que hagi de tenir un efecte positiu en la ciutadania ni en les seves demandes". Els pressupostos
de les empreses municipals per al 2022, i l'augment dels preus dels serveis, doncs, subratllen
per a Martín que "es dibuixa un Reus en una línia elitista que farà que la ciutat només sigui per a
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qui pugui pagar ser-hi", en al·lusió a la possible captació de noves empreses i projectes econòmics.
El líder socialista ha volgut concretar alguns dels increments dels serveis de les empreses.
D'aquesta manera, ha posat d'exemple que llogar un despatx de 35 m2 a Redessa té un preu,
enguany, de 99 euros mensuals. Per al 2022, però, la previsió és que en valgui 231,75, un 130%
més. "És injustificable, i va en detriment de la competitivitat de la ciutat", ha assegurat. Un altre
exemple és el del lloguer del foyer de firaReus per fer-hi un acte; dels 400 euros al dia que val
ara reservar-lo, l'any que ve en seran 700 per una jornada sencera o 500 per mitja. "Per què?
Què pretenen?", s'ha preguntat Martín.
El cap de l'oposició ha qüestionat l'increment de les tarifes d'altres empreses, com Reus Transport.
Segons ha dit, la previsió del govern és d'incrementar el preu de "tots" els títols, el que
demostra, ha dit, "que l'alcalde Carles Pellicer i els seus socis no creuen de debò en la mobilitat
sostenible". Pel que fa a Rellsa, ha advertit que l'any que s'apujarà el preu dels abonaments, i de
Reus mobilitat i serveis ha volgut denunciar que l'increment de la zona blava serà "d'un 5% de
mitjana" el 2022. Els abonaments dels aparcaments municipals també augmentarà un 5%, el que
"provocarà desencís" en els visitants a la ciutat.
A banda, el govern ha presentat al migdia l'expedient de pressupostos i ordenances (sense
referir-se als comptes de les empreses municipals) per al 2022, a través de la regidora
d'Hisenda, Mariluz Caballero.
També us pot interessar:
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