Sí, per responsabilitat
Com cada octubre ha arribat l’hora de fer propostes i suggeriments al govern en
relació a taxes, impostos i preus públics municipals, i a més votar-los.
Enguany, ha estat un any complicat per a tothom, també per l’Ajuntament, el Covid19
ha desdibuixat els plantejaments econòmics del pressupost municipal pel 2.020.
Com oposició podríem aprofitar aquest moment per a criticar, posar pals a la roda o
bé girar-nos d’esquena en relació a les necessitats que té l’Ajuntament per ajudar a
acompanyar i superar la sotragada per la que estan passant molts molletans i
molletanes. Enguany, més que mai, ha estat el moment de fer propostes al govern
en relació al punt més important del ple, per a determinar quins seran els ingressos
que rebrà l’Ajuntament dels seus ciutadans.
Les nostres propostes acceptades per l’equip de govern, fet important pel nostre sí,
s’han adreçat majoritàriament a la contenció fiscal, tot i essent sabedors que alguns
increments serien necessaris per tal de poder anivellar les despeses per les mesures
preses com a conseqüència del COVID19 i per la disminució d’ingressos pel mateix
motiu.
Altres propostes acceptades han estat la introducció de noves tarifes socials,
bonificacions que puguin ajudar a millorar el medi ambient, ampliació de bonificacions
per ajudar al comerç i petita indústria, disminució de la pressió fiscal municipals per
als locals tancats i també als comerços en actiu, que com a conseqüència de la
pandèmia han tancat momentàniament.
En les nostres propostes hem tingut molt present a aquelles persones que necessiten
encara un plus més d’ajuda, les persones amb alguna discapacitat reconeguda, a
Mollet qui els contracti no estant obligats a fer-ho per llei, gaudiran de bonificacions
en alguna taxa municipal com pot ser la de recollida del cartró.
En les converses amb l’equip de govern vam recordar també que cal fer encara més
ressò de la possibilitat de demanar diferir el pagament d’alguns impostos, en especial
per part d’aquelles persones o empreses que es trobin amb dificultats econòmiques.

