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Quin desgavell !!
Un any després del començament de la pandèmia, amb un romanent de
tresoreria de quasi 2,5 milions d’euros, l’ajuntament de Vinaròs a dia d’avui,
no ha estat capaç de fer arribar cap ajuda directa a pymes i autònoms,
encara que en el plenari del mes de març, es va aprovar per unanimitat, una
modificació de crèdit extraordinari per un import de 600.000€ per engegar el
“PLA VINARÒS REACTIVA”. Ha passat un mes, i a dia d’avui, les empreses
que han solꞏlicitat l’ajut no ha rebut cap euro. Molts negocis i famílies estan
vivint situacions insostenibles, una gran majoria no pot fer front a les
despeses , per això volem que aquests diners estiguen ja en mans dels
ciutadans. Però clar, abans ja que fer els deures, cosa que no ha fet l’equip
de govern.
Per què diem això? Per què a dia d’avui encara no estan aprovades les
bases per poder fer els pagaments i perquè falta arribar la competència
impròpia de la Conselleria de Comerç. Cal posar-se les piles, Vinaròs
necessita d’un n més responsable i més compromès amb la societat
vinarossenca.
L’equip de govern en el passat plenari va deixar molt clar que no vol rebaixar
els impostos en temps de COVID. El PVI, està en desacord en les seues
declaracions, les quals creiem que no són gens encertades. Vostès estan
convençuts que una rebaixa fiscal afavoreix a les persones adinerades, però
com poden afirmar això?
Vinaròs és una ciutat on la majoria dels convivents som gent treballadora,
senzilla, amb una mitjana d’ingressos mitjana – baixa. Si a més a més tenim
en compte que aquest virus ens ha trastocat la nostra vida a pitjor, perquè
són moltes les persones que han perdut el seu treball, altres el seu negoci,
la qual cosa es tradueix en que ha augmentat l’atur a Vinaròs. Les dades no
són gens gens bones, perquè en la nostra ciutat, la taxa del gent
desocupada sobrepassa el 24%. Són moltes les famílies que ho estan
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passant molt mal, perquè com he dit abans no tenen feina i altres estan en
ERTO. Per això això és un desgavell la seua afirmació “No estem gens a
favor de reduir els impostos i més en temps de pandèmia”.
L’ajuntament de Vinaròs ja ha resolt les Ajudes Parèntesi del Pla Resistir i,
d’un montant que superava el milió d’euros, només s’abonaran prop 558.709
€, perquè de les 294 solꞏlicituds presentades només s’han aprovat
favorablement 242, és a dir un 11% han estat excloses. Aquesta dada es
conseqüència de que les bases no estaven ben redactades, la qual cosa no
ho entenem, perquè sempre es va dir que no es volia deixar a ningú enrere.
En el passat plenari, el PVI, va fer arribar un prec a l’equip de govern on
solꞏlicitàvem ajuts per altres activitats de gaire educatiu, cultural i lleure, …
perquè fins ara no han rebut cap ajuda per no tenir el CNAE (Classificació
Nacional de Activitats Econòmiques) o no complir totes les condicions.
Aquests negocis degut a l’estat d’alarma s’han vist obligats a tancar les
seues instalꞏlacions, i al reobri-les amb les restriccions d’aforament, complint
amb les mesures sanitàries, també els ha produït un gran perjudici
econòmic. Per això ens alegrem que amb el sobrant dels 476.290 € es
posen a disposició de les empreses i dels autònoms que van quedar fora del
Pla de la Generalitat, perquè no té ni cap ni peus que autònoms vinculats a
l’educació, lleure, disseny gràfic,……no hagin pogut adherir-se a les ajudes,
encara que la davallada d’ingressos ha estat igual o superiors als exigits en
les bases del Pla Resistir.
Ara els diners tenen que anar destinats a salvar vides, atendre necessitats
socials i salvar en la mesura possible l’economia. La crisi generada per la
COVID-19, ens fa viure una situació excepcional, per tant des el PVI, creiem
que el govern municipal té l’obligació moral i ètica d’alleujar la pressió fiscal.
Ara és el moment on els polítics, més que mai, tenim que demostrar amb
fets que estem al servei dels ciutadans.

