NOTÍCIES D´ECONOMIA I ACTUALITAT DEL BAIX VALLÈS
26.11.2016 a 26.12.2016

12/12/2016 Contrapunt
EL GOVERN DE MOLLET ASSEGURA QUE L'INCREMENT DE
RECAPTACIÓ DE L'IBI EL DESTINARÀ A SERVEIS SOCIALS
El govern de Mollet destinarà l'increment de recaptació per la
pujada de l'Impost de Béns Immobles (IBI) de l'any que ve a serveis
socials i plans d'ocupació. Si més no, així ho ha anunciat el PSC
després que la setmana passada es donés a conèixer la revisió
cadastral que preveu fer el Ministeri d'Hisenda a més de 2.000
municipis que ho han demanat, entre els quals Mollet, i que ha de
suposar un augment de la factura de l'IBI.

23/12/2016 Contrapunt
L'ECONOMIA LLAGOSTENCA GENERA 247 MILIONS A L'ANY
L’activitat econòmica de la Llagosta va generar fa dos anys 247,2
milions d’euros, que equivalen a 18.700 euros per habitant, un
32,9% menys que la mitjana catalana, que és de 27.800 euros per
habitant. El PIB del municipi va créixer en 2,5 milions respecte al
2013, de manera que en un any el pes de l'economia generada a la
Llagosta va augmentar en 400 euros per persona.

23/12/2016 Contrapunt
PARETS, QUART MUNICIPI AMB EL PIB PER CAPITA MÉS ELEVAT DE
CATALUNYA
Parets del Vallès és el quart municipi català amb el producte interior
brut (PIB) per habitant més elevat de Catalunya, només per darrere
de Martorell, Castellbisbal i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Parets va generar el 2014 fins a 1.153,6 milions d’euros, una xifra
que equival a 61.800 euros per habitant, més del doble que la
mitjana catalana, que és de 27.800 euros per habitant.
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22/12/2016 Contrapunt
“CONGELACIÓ” DE L’IBI A SANT FOST TOT I LA REBAIXA DEL VALOR
CADASTRAL
Tot i la revisió a la baixa del valor cadastral dels immobles a Sant
Fost, del 0,92%, la factura de l’IBI es mantindrà “congelada” el 2017,
de manera que els veïns pagaran pràcticament el mateix que fins
ara, segons els càlculs del govern municipal.

22/12/2016 Contrapunt
MOLLET, LA LLAGOSTA I MARTORELLES ABAIXEN ELS TIPUS DE L’IBI
PER COMPENSAR LA PUJADA DEL CADASTRE
Els ajuntaments de Mollet, la Llagosta i Martorelles celebren aquest
dijous plens amb caràcter d’urgència per modificar a la baixa el tipus
que grava l’Impost de Béns Immobles i compensar així la pujada del
valor cadastral que el Minsiteri d’Hisenda
enda preveu als tres municipis a
partir de l’1 de gener de 2017.
Aquest dijous al migdia, el ple de l’Ajuntament de Mollet aprovava
per unanimitat la baixada del tipus que grava l’IBI. Així doncs, el
quoficient, que es trobava en el 0,833, passa al 0,792, una rebaixa
que pretén compensar la pujada del 5% del valor cadastral prevista
per l’Estat. Aquest increment, però, sí que afectarà el pagament de
plusvàlues a l’Ajuntament en les operacions de compravenda ja que
el govern no pretén actuar en aquests casos:
casos “Hem aplicat la rebaixa
pel que fa a l’IBI perquè és el que afecta al 100% dels veïns”, deia
Monràs, qui recordava que el govern local “manté la congelació de
la factura fiscal a Mollet per cinquè any consecutiu”.

21/12/2016 Contrapunt
MARTORELLES AUGMENTA EL PRESSUPOST UN 30,8% I SUPERA ELS
12 MILIONS
El capítol d'inversions per al 2017 es triplica respecte a aquest any
an i
arribarà als 3.710.000 euros.
La posada en marxa del nou servei de Policia Local –amb la
incorporació de sis agents i un caporal–,
caporal la construcció del nou
edifici del centre sociocultural de Carrencà –que ha de substituir
l’Envelat–, i les obres de reurbanització
banització del barri de Can Sunyer –
fases 2 i 3– faran que el pressupost municipal de Martorelles per al
2017 sigui el més elevat de la seva història: 12.321.384 euros, un
30,8% superior al de 2016.

