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- Nota de premsa -

El Consell de Ciutat analitza els criteris d’elaboració de
les ordenances fiscals i el procés d’elaboració del PAM
Aquesta setmana va tenir lloc una nova sessió de treball del Consell de
Ciutat on es van tractar aquests temes. A més, es van mostrar preocupats
per les conseqüències que tindrà la pujada del 70% que ha fet la
Generalitat del preu de l’aigua.
El Centre Cultural de La Marineta va ser l’escenari on es va celebrar aquesta
setmana una nova sessió de treball del Consell de Ciutat. Presidit per la
professora Laura Arnau, el Consell va discutir els criteris i el procés
d’elaboració del Pla d’Actuació de Mandat (PAM) i de les ordenances fiscals,
que van ser presentats pel regidor d’economia Josep Garzón.
Els membres dels Consell de Ciutat van considerar raonable les propostes de
congelació del IBI i l’Impost de Vehicles i que el IPC anual per a 2012, al voltant
del 3,5%, sigui l’indicador per actualitzar la factura fiscal en la taxa
d’escombreries i d’aigua. En aquest punt, també es van mostrar preocupats
davant els efectes que pot tenir en els ciutadans l’increment del 70% del preu
de l’aigua que la Generalitat ha aplicat als ajuntaments.
Per una altra banda, en aquesta sessió de treball es va presentar l’anuari
d’indicadors ciutadans Pefil de ciutat 2012, i els seus capítols de dades
(demografia, mercat de treball, habitatge, activitat econòmica, teixit
empresarial, cohesió social, sostenibilitat) de catorze ciutat mitjanes de
Catalunya. Aquest document, molt interessant i valuós pels agents socials i
institucional de la ciutat, va ser objecte de diferents discussions, sobretot pel
que fa a la disponibilitat de sòl edificable a la ciutat, el volum d’empreses i
l’ocupació que genera i, finalment, l’evolució de la demografia de la ciutat i la
seva relació amb la xarxa educativa.
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