Per un Mollet més social al 2021
Podemos Mollet, dins del govern de la ciutat, en coalició amb el PSC, ha encarat
la negociació de les noves ordenances fiscals per a 2021 amb l’objectiu de
disminuir l’impacte de taxes i preus públics sobre els ciutadans i ciutadanes
de Mollet.
Per tant, com ja venim fent durant aquest any en la gestió de l'COVID, la
congelació dels impostos ha sigut l’objectiu per tal d’ajudar una vegada
més a les famílies i que ningú es quedi enrere.
A causa de la pujada soferta aquest any de la taxa de residus, provocada pels
preus que ens marca el Consorci del Vallès Oriental, s’ha treballat per tal de que
pel proper any es corregís de la manera més equitativa possible.
Per tant, al 2021 s'aplicarà la tarifació social a la taxa residus, una de les
polítiques que portem reclamant des de fa molt temps a Podem i que finalment
hem pogut aconseguir des del govern municipal. El que més té és el que més
ha de pagar.
A més, amb aquests nous trams de bonificació de la taxa de residus, es preveu
que l’Ajuntament assumeixi els aproximadament 300.000 euros que
suposarà l'increment que ja ha anunciat l’Agència de Residus de Catalunya que
aplicarà a la factura del 2021.
Altres de les propostes concretes per les que ha apostat el govern local són
l'actualització dels valors de l'IBI per a les grans superfícies, increment de l’IAE
per a empreses que facturin més d’un milió d’euros l’any, o afavorir la instal·lació
de les energies renovables als habitatges de la ciutat.
Podem Mollet des que va accedir a el ple municipal ha estat treballant dia a dia
per solucionar els problemes de la ciutat i per aconseguir millorar Mollet en tots
els aspectes. Tant a l'oposició com al govern, Podem Mollet sempre ha
treballat per desenvolupar polítiques i fer propostes objectives per a la
ciutat.
Podem Mollet neix de la necessitat de la gent corrent i estarà sempre treballant
per buscar la solució a qualsevol problema que existeixi.
Construïm un Mollet millor. Sí es pot!

