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Trobada de l’alcalde de Mollet amb els veïns de
Lourdes
Ahir a la tarda, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, es va trobar amb els
veïns del barri de Lourdes per presentar els criteris d’elaboració del Pla
d’Actuació de Mandat i de les ordenances fiscals 2013.
Ahir a la tarda es va iniciar un nou cicle de la trobada de l’alcalde als barris.
Josep Monràs va visitar el barri de Lourdes per explicar als veïns els criteris
d’elaboració del Pla d’Actuació de Mandat i les propostes d’ordenances fiscals,
preus públics i taxes municipals per a l’any 2013.
Josep Monràs va explicar als veïns de Lourdes que el Pla d’Actuació de
Mandat (PAM) tindrà un vigència de tres anys 2012-2015, tenint en compte els
aspectes següents: les dificultats econòmiques, les incerteses en la legislació
municipal i en les transferències per part de les administracions autonòmiques i
estatals als consistoris. L’alcalde de la ciutat va remarcar que l’estructuració del
PAM està vinculat a les quatre línies del Pla Estratègic i orientat a desenvolupar
els objectius que va acordar la ciutadania durant el procés obert i participatiu
d’elaboració del Pla Estratègic de la Ciutat Mollet2025. D’aquesta manera, “els
ciutadans i ciutadanes de Mollet podran aportar propostes i manifestar la seva
priorització en els esforços que la ciutat ha d’abocar en l’impuls dels seus
objectius”, va afirmar l’alcalde.
Posteriorment, l’alcalde de la ciutat va explicar als veïns els criteris amb els que
s’està elaborant les ordenances fiscals per l’any 2013. En aquest sentit, el
govern municipal proposa congelar part de la factura fiscal que paguen els
ciutadans i aplicar l’IPC previst del 3,5% a les taxes d’escombreries i d’aigua.
Respecte aquest punt, Josep Monràs va comentar que aquesta taxa està a
l’espera dels recursos que diversos consistoris han presentat contra la pujada
del 70% que vol aplicar la Generalitat als ajuntaments. També va destacar les
bonificacions en funció de la renda familiar que l’equip de govern vol aplicar
sobre les taxes i preus públics.
Finalment, els veïns de Lourdes van agrair la ràpida resolució de les qüestions
que van plantejar a la primera trobada i l’alcalde va recollir algunes peticions
més entre les que destaca la neteja de la riera, una actuació que l’Agència
Catalana de l’Aigua té pendent de fer des de l’estiu, que l’Ajuntament porta
reclamant insistentment i que espera que es porti a terme en els propers dies.
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