Ordenances fiscals responsables
Hi ha dues votacions cada any que marquen econòmicament les actuacions dels
ajuntaments de l’any següent. Són les ordenances fiscals i els pressupostos. Les
ordenances fiscals fixen els ingressos que s’obtindran a partir dels ciutadans per
conceptes com l’IBI, els guals, etc... Els pressupostos defineixen els criteris que
es seguiran per invertir els diners dels que disposarà l’Ajuntament provinents
d’aquestes ordenances i de transferències d’altres administracions.
Les ordenances es van votar i aprovar en el Ple d’octubre. Aquestes votacions
han d’anar precedides de propostes i negociacions entre el govern i l’oposició
que sempre hem defensat que s’han de fer des de posicions constructives,
defugint del posicionament tàctic de partit i, inexcusablement, pensant en el
benefici general de tots el molletans i molletanes. Ho hem defensat quan
estàvem al govern i ho seguim defensant i aplicant ara que estem a l’oposició.
En la negociació prèvia que vam tenir amb el PSC, vam partir de dos criteris que
hem mantingut invariables durant els darrers anys de crisi econòmica. Aquests
criteris són que el cost fiscal d’una família tipus de la ciutat no s’incrementés i
que es mantinguessin les propostes que ja s’havien aprovat per a l’any 2016. A
partir d’aquí vam fer 6 propostes més de caràcter social i de millora de l’activitat
econòmica. Com en anys anteriors, les vam fer públiques als mitjans de
comunicació, al nostre web i a les xarxes socials per facilitar que fossin
conegudes pel màxim de ciutadans i com a exercici de transparència.
Properament es negociaran els pressupostos i haurem de decidir el nostre vot
en funció de la valoració de l’esborrany que rebrem del govern i de l’encaix que
es faci de les nostres propostes en el pressupost finalment presentat per a la
seva aprovació. Com a Convergència-PDECat aplicarem els mateixos criteris de
responsabilitat i d’interès general que hem aplicat en la votació de les
ordenances.

