Ordenances fiscals justes, verdes i socials
Des del PSC de Mollet ens felicitem per l’aprovació de les noves ordenances
fiscals per al proper any 2021, que regulen els ingressos que rebrà l’Ajuntament,
així com les diferents bonificacions fiscals que s’hi apliquen. Destaquem el fet
que aquestes ordenances suposen a la pràctica una congelació dels impostos
municipals, i a la vegada una ampliació de les bonificacions. Des del PSC ho
tenim clar, no podem esmerçar esforços en l’acompanyament i suport a tots els
que estan patint dificultats producte de la Covid-19, i per això seguim apostant
per una de les fiscalitats més baixes de la comarca.
Més concretament, un dels elements més importants d’aquestes ordenances
està directament relacionat amb el rebut dels residus. L’Ajuntament realitzarà un
important esforç per assumir els 300.000€ d’increment del seu cost, producte de
la pujada decretada per la Generalitat. Això serà complementat per un nou
sistema de tarifació social municipal, que suposarà el doble de bonificacions
fiscals al rebut dels residus. Addicionalment, també s’ha treballat i aprovat altres
importants mesures: fiscalitat verda per a impulsar la instal·lació d’energies
renovables als habitatges i empreses de la ciutat, així com l’actualització dels
valors de l’IBI per a les grans superfícies.
En definitiva, el PSC de Mollet ha apostat per unes ordenances fiscals justes,
verdes i socials, responsables amb la situació que estem vivint i que permetran
seguir oferint serveis públics de qualitat. Des del Govern municipal, i en defensa
dels serveis públics, seguirem defensant la nostra gestió responsable, davant
dels membres de l’oposició irresponsable que amb el seu populisme demanen
baixades irracionals d’impostos i taxes, però en cap moment diuen d’on sortiran
aquests recursos.
I volem acabar amb una crida a la responsabilitat. La situació actual del Covid19 a la ciutat és realment complicada, i cal que tots siguem responsables en la
lluita contra la pandèmia, seguint escrupolosament les indicacions sanitàries.
Units, ho superarem!

