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Les ordenances i preus públics per al 2013 es
caracteritzen per una clara contenció
El Ple extraordinari d’aquest dimarts aprovarà les ordenances i preus
públics municipals per a l’any 2013. El govern de la ciutat ha fet un clar
esforç de contenció de la factura fiscal, formada pels impostos més
comuns (IBI, Impost de vehicles, taxa d’aigua i taxa d’escombraries).
El Ple de l’Ajuntament de Mollet ha aprovat les ordenances fiscals i preus
públics per al 2013 amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC i CiU). Els
grups d’ICV-EUiA i Ara Mollet-ERC van abstenir-se, tot i valorar positivament la
proposta del govern i compartir els criteris generals de contenció de les
ordenances i preus públics. El grup del PP va votar-hi en contra.

Contenció de la factura fiscal
En l’actual context de greu crisi econòmica, el govern municipal ha elaborat una
proposta d’ordenances i preus públics que fa un gran esforç d’equilibri entre els
recursos públics i la situació econòmica de les famílies.
Així, en l’anomenada factura fiscal (IBI, impost de vehicles, taxa d’aigua i taxa
d’escombraries) s’aplicarà només un 0,61%, molt per sota de l’IPC previst a
Catalunya. Aquesta contenció ha estat possible sobretot gràcies a la congelació
de l’IBI i de l’Impost de Vehicles.
En resum, l’IBI i l’Impost de Vehicles es congelen i la resta de preus i taxes
estaran per sota de l’IPC. La factura fiscal, per tant, només varia en 0,47 euros
mensuals per a unitat familiar respecte el 2012.
Punt i a part és el rebut de l’aigua. El preu de subministrament d’aigua, que no
és de responsabilitat municipal, el fixa la Generalitat i està previst que tindrà un
augment molt important.

Política de bonificacions segons renda familiar
Tal com ja porta fent en els darrers anys, el govern municipal continuarà
incrementant les bonificacions a totes les persones amb més dificultats, la qual
cosa vol dir que s’aplicaran més de 150 bonificacions, que poden significar un
cost aproximat de 2 milions d’euros.
També estan previstes bonificacions per a la creació d’ocupació a empreses i
emprenedors, i les anomenades bonificacions verdes, per a empreses i

habitatges que apliquin mesures de sostenibilitat i en l’Impost de Vehicles
elèctrics i híbrids.

Creació del grup de treball per les ordenances 2014
El Ple també ha donat compte de la creació, a proposta de l’alcalde, d’un grup
de treball per a les ordenances 2014.
L’objectiu d’aquest grup serà analitzar i aprofundir en les diferents bonificacions
en relació a la renda de les famílies.
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