PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2015
Malgrat l’actual marc de crisi econòmica i que la previsió d’ingressos provinents
d’altres Administracions Públiques es inferior a altres exercicis, el govern
municipal hem decidit no incrementar la pressió fiscal dels nostres ciutadans.
Es a dir, es congelen els tributs municipals.
El nostre alcalde ha sabut mantenir les prestacions que garanteixen la igualtat i
el benestar de la ciutadania conjugant-les amb una polítiques fiscals que ens
han permès congelar els impostos per segon any consecutiu. Malgrat no pujar
la fiscalitat, hem sigut capaços de trobar els recursos per incrementar les
bonificacions per a les famílies més castigades per la crisi i per aplicar mesures
destinades a fer créixer l’activitat econòmica i la creació d’ocupació.
Existeix una forma marcadament social de sortir de la crisi, que és la que els
socialistes hem triat. Hem buscat, i hem sabut trobar, el difícil equilibri entre els
recursos públics i la situació econòmica de les famílies, prioritzant el
compromís amb les persones i el balanç social davant el pur balanç econòmic.
També resulta evident que per sortir de la crisis i generar ocupació cal afavorir
les empreses i l’activitat econòmica. Aquesta voluntat de generar més activitat
econòmica també es veu reflectida en una ordenances fiscals que són un
reflex del compromís social d’una govern municipal que ha posat per damunt
de tot, la qualitat de vida i la necessitat de crear una ocupació.
El pressupost municipal pel proper any 2015 segueix aquesta línia de contenció
de la pressió fiscal als nostres ciutadans, manteniment del serveis públics, la
protecció als ciutadans que més estan patint els efectes de la crisi, l’activitat
econòmica i la creació d’ocupació i mantenir una ciutat cohesionada amb uns
serveis públics de qualitat. També incrementa de una manera notable les
inversions municipals.
Perquè els socialistes hem demostrat al llarg d’aquests anys que sabem
gestionar els problemes, que estem al costat dels ciutadans, que sabem on
anem i que la nostra màxima prioritat son els ciutadans de Mollet.

