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Tornem a rebaixar els impostos i les taxes per l'any 2015
Zero retallades i rebaixa d'impostos. Per segona vegada consecutiva aquesta és
la nostra manera d'entendre Premià de Dalt. I ho fem actuant amb rigor i prudència, no gastant més
del que toca i aplicant polítiques d'austeritat en la gestió municipal, mantenint tots els serveis.
En dos anys, a Premià de Dalt paguem -12% d'IBI i -10% de la recollida de la brossa. Aquestes segones
rebaixes que hem aplicat des del govern municipal es van aprovar el 13 d'octubre amb els vots a favor de
CiU, PP i SI; en contra d’ERC i l'abstenció del PSC-PSOE. A més de reduir la pressió ﬁscal dels nostres
ciutadans/es, no apliquem cap tipus de retallada ni reducció en els serveis municipals i tripliquem els
ajuts socials.
El fet diferencial de Premià de Dalt és justament aquesta reducció d'impostos, que no vol dir congelació.
Al nostre poble la gent de CiU a l'Ajuntament aplica polítiques austeres, amb una contenció considerable
de la despesa i gràcies a la previsió d'ingressos feta amb prudència, equilibri i rigor.
L'acció de govern de CiU permet una situació econòmica a l'Ajuntament de Premià de Dalt del tot envejable, amb només un 22% de deute i acumulant ja una rebaixa de l'IBI del 12%. No és doncs, per casualitat,
que el nostre poble aparegui als mitjans de comunicació com un poble exemplar. Malgrat la crisi, hem
mantingut els serveis, hem reduït el deute, no hem demanat cap préstec des de l'any 2008 i abaixem
impostos i taxes per segon any consecutiu.

D’un bon present a un millor futur!
Josep Triadó i Bergés / www.joseptriado.cat
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L’EDUCACIÓ

LLIBRES GRATUÏTS
Banc de llibres per a les escoles públiques
de Premià de Dalt
Subvencionat per l’Ajuntament

Canvis al govern municipal
Des del 10 de novembre, el nostre company Esteve Cabrera és regidor
a l'Ajuntament, concretament, és el responsable de Manteniment de la via
pública i ediﬁcis municipals i Fires.

Els regidors del PP a Premià de Dalt, Antonio Mateos i Jordi Navarro, han abandonat per decisió pròpia
el Partit Popular, i ara són regidors no adscrits a cap grup polític. En el ple celebrat el 9 de desembre, la
secretària municipal va informar d'aquesta decisió d'ambdós regidors, la qual respectem. Segons van
explicar els regidors a través d’un comunicat, la decisió està motivada pel seu desacord amb la denúncia
contra el 9N feta pel president local del PP i unes declaracions també seves al diari “La Razón”.
Una setmana més tard, el 16 de desembre, el govern de Premià de Dalt s'ampliava a 11 regidors amb la
incorporació de Montse Assens, de Solidaritat per la Independència, que ha entrat a l'equip de govern
com a regidora adjunta a les regidories de Cultura, Joventut, Serveis Socials, Participació Ciutadana i
Comunicació. Per decisió pròpia, la regidora renuncia a l’assignació econòmica que li pertocaria com a
membre del govern, concretament, per assistència a les juntes de Govern Local, perquè no vol comportar una nova despesa per l’Ajuntament.
El nostre alcalde, Josep Triadó, es mostrava “molt satisfet per aquesta nova incorporació que referma la
voluntat expressada en ser escollit alcalde d'assolir un govern obert format per persones amb actitud
constructiva i obertes al diàleg”.

L’equip de govern de Premià de Dalt queda format per una àmplia majoria, concretament
11 regidors (8 de CiU, 2 no adscrits i 1 de SI). A l’oposició, PSC (5) i ERC (1).
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LA MOBILITAT

UN BUS CADA MITJA HORA I AMPLIACIÓ DEL SERVEI:
tots els dissabtes de l’any i diumenges de juliol i agost.
Gratuïtat per la gent gran (Carnet Sènior) i discapacitats físics,
mentals o sensorials.
Gratuïtat per a menors de 18 anys (Carnet Jove).
Subvencionat per l’Ajuntament

