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El Pla d'inversions de 2022 preveu
1,7 milions per a diverses
actuacions en l'espai urbà
L'eix social contempla accions en museus, el nou centre cívic Gregal, els
Pressupostos participatius i equipaments esportius, entre altres

Imatge de les obres del raval de Santa Anna, el passat dilluns | Alba Cartanyà

El govern de Reus ha tornat a convocar els mitjans per apuntar alguns detalls més del Pla
d'inversions per al 2022 que s'ha dissenyat. Dies enrere, la regidora d'Hisenda, Mariluz
Caballero, ja va avançar que la dotació prevista és de 19,5 milions, 10 dels quals es destinaran al
projecte de l'antiga Hispània. Aquest dimarts al matí ha exposat que, a banda, hi haurà millores en
equipaments esportius, en museus, en el manteniment de la via pública o en la rehabilitació del
Mas Totosaus, entre altres.

Caballero ha reiterat que el Pla d'inversions és el "més ambiciós" dels últims 10 anys, i s'ha
felicitat per "poder passar de la reactivació a l'acció" en diversos àmbits i projectes. La regidora del
govern ha assenyalat que les inversions previstes s'ajusten als eixos estratègics del Pla
d'acció municipal (PAM) 2019-2023. En aquesta línia, ha apuntat que són 75 les actuacions que
es contemplen i que comptaran amb la seva inversió corresponent. "L'esforç inversor es farà amb
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endeutament, però cal recodar que la ràtio del deute és per sota del 75%", ha subratllat.
D'aquesta manera, i pel que fa al primer dels eixos del PAM (el social), Caballero ha establert
que la partida per als Pressupostos participatius de 2022 serà de 750.000 euros; per al centre cívic
Gregal, d'1 milió; per al centre aquàtic i de fitness, 414.000 euros; per al parc de lliscament,
414.000; per als museus de la ciutat, 150.000; i per a equipaments esportius diversos, 203.000
euros. El segon dels eixos, relatiu a l'espai urbà, s'ha establert que es destinaran diferents
partides a la seguretat ciutadana. 136.000 euros seran per a la flota de vehicles de la Guàrdia
Urbana; 70.000, per al Pla de videovigilància; 110.000, i per a la futura seu dels voluntaris de
Protecció civil. En clau de via pública, s'ha indicat que el capítol inversor serà de fins a 935.000
euros (inclou actuacions en l'asfaltat de carrers, en zones verdes, parcs i camins, i el Pla director
de la V verda). Finalment, el Pla de mobilitat urbana comptarà amb 30.000 euros.
1,7 milions per a diferents actuacions urbanístiques
Encara en l'eix de l'espai urbà, Caballero ha manifestat que la segona fase de la conversió del raval
de Santa Anna en un espai per a vianants, el pont del barri Gaudí, el projecte del carrer Ample i el
seu entorn i la rotonda del Mas Carpa suposaran una inversió d'1,7 milions d'euros per a l'exercici
de 2022. A més, la rehabilitació del Mas Totosaus tindrà 70.000 euros; el conveni entre
l'Ajuntament i Adif per a l'estació de Bellissens, 100.000; la flota municipal de vehicles, 130.000; i
la instal·lació de plaques fotovoltaiques en espais municipals, 800.000 euros.
Sobre el tercer eix del PAM, vinculat aquest al desenvolupament econòmic, la regidora ha
avançat que s'invertiran 125.000 euros en "millores" al Mas Carandell; 155.000 també en
actuacions de millora al Gaudí Centre; i 270.000 al projecte de transformació del Carrilet. En el
quart i últim eix del Pla d'acció municipal, de gestió, organització i planificació, s'ha assenyalat que
la inversió per a accions i projectes lligats a l'smart city ascendirà als 100.000 euros; per a la
carpeta ciutadana, 55.000; i per a la gestió tributària, 484.000 euros.
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