Oficina de Premsa

- Nota de premsa Trobada de l’alcalde de Mollet amb els veïns del barri del centre

“Les noves taxes i preus públics són una proposta
justa, necessària i amb bonificacions”
Aquest dilluns a la tarda, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, es va trobar
amb els veïns del barri del centre, acte que s’engloba dins del projecte de
participació ciutadana Espai 26. L’objectiu de la trobada era explicar els
criteris d’elaboració del Pla d’Actuació de Mandat (PAM) i de les
ordenances fiscals 2013, així com escoltar la veu dels veïns.
Tal com està fent a les diferents trobades als barris, Josep Monràs va explicar
als veïns del centre els criteris que ha utilitzat el govern municipal per elaborar
la proposta d’ordenances, taxes i preus públics del 2013, aprovats en el Ple
extraordinari d’ahir dimarts, basats en la contenció de la factura fiscal i una
àmplia política de bonificacions d’impostos municipals en funció de la renda del
contribuent.
Conscient del moment econòmic i social i les preocupacions dels ciutadans,
Josep Monràs va fer èmfasi en l'austeritat municipal, amb la renúncia de la
paga de Nadal dels regidors i els càrrecs directius municipals. També va
recordar que l’Ajuntament pateix un ofec econòmic amb un deute de 8 milions €
per part de la Generalitat, de qui espera alguna transferència abans de finals
d’any.
En la segona part de la trobada, el batlle va explicar les darreres inversions i
treballs que s’han fet al barri del centre, com la vianalització del carrer Granada
o la darrera reubicació del mercat setmanal. També es van valorar positivament
les obres de construcció de la Tresoreria de la Seguretat Social, una de les
poques inversions de l’estat que no s’ha paralitzat.
(adjuntem fotografia)
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