La nostra responsabilitat
El passat dia 27 d´Octubre vàrem assistir a uns dels plens més importants de
l´any, que és el ple de les ordenances fiscals i preus públics per l´any 2017, i és
important perquè parlem dels diners que paguem tots els molletans i que
ingressarà al nostre Ajuntament durant tot l´any 2017.
Des del PP, un any més, hem volgut fer un exercici de responsabilitat aportant
propostes constructives a les presentades pel govern de la ciutat. No es tracta,
com diuen alguns, de ballar al ritme del govern…es tracta de ser responsables
davant d´una situació encara molt complicada per molts dels nostres veïns o per
molts dels nostres petits comerciants.
Som conscients que els Ajuntaments tenen molt poc marge de maniobra en
aquets moments perquè els recursos són escassos i els serveis a mantenir i a
donar als ciutadans són molts, i per això s´han de marcar unes prioritats que han
d´estar molt afinades i molt clares. Les nostres, les del PP son tres: No
augmentar la pressió fiscal, mantenir com a mínim els serveis necessaris que es
donen als ciutadans i incentivar l´activitat econòmica de la ciutat.
Es per això, que des del PP vàrem presentar una sèrie de propostes, algunes de
les quals han sigut recollides a les ordenances ja aprovades al Ple, com per
exemple la creació d´una subvenció per canvi de forma societària de les SCP,
quan es tracti d´una transmissió vinculada al canvi normatiu derivat de l´entrada
en vigor de la Llei 24/2014; l’exempció en la taxa en aquells supòsits de trasllat
dels establiments o les activitats comercials dintre del mateix terme municipal o
una bonificació del 15% a la quota integral a aquelles empreses que executin un
pla de mobilitat per als seus treballadors, incentivant un transport sostenible
(bicicleta, bus, cotxe compartit…).
Responsabilitat que aplicarem però també que exigirem en el pròxim Ple dels
Pressupostos, on esperem que també es recullin les nostres propostes, la
majoria d´elles encaminades a millorar i augmentar els serveis a les persones,
als que mes ho necessiten. La voluntat de tots nosaltres s´ha de demostrar amb
fets, no amb paraules!

