VEÏNS PER RUBÍ (VR)

COMUNICAT DE PREMSA
16 de novembre de 2020

Veïns per Rubí presentarà una moció per impulsar noves
ajudes municipals per al comerç local
El grup municipal de Veïns per Rubí presentarà una moció en el ple municipal
de novembre per demanar noves ajudes municipals per al sector del comerç,
la restauració i els serveis a la nostra ciutat.
La magnitud de les conseqüències degudes al decret de l’Estat d’Alarma del
passat 14 de març, que va implicar el tancament de l’activitat comercial no
essencial, han superat les pitjors expectatives, i les ajudes de les diferents
administracions han sigut insuficients.
Des de l’Ajuntament de Rubí s’han destinat fins a 400.000 mil euros en una
línia d’ajuts al comerç local, serveis i hostaleria, que encara no han rebut els
comerciants, vuit mesos després del Decret d’Alarma; s’han proporcionat
EPIS, s’ha suprimit la taxa de Mercadal tot el 2021, així com la taxa per
ocupació de la via pública amb taules i cadires en el sector de la restauració, i
també s’ha donat suport a la formació per crear plataformes online.
Malgrat això, el retard en l’arribada de les ajudes econòmiques, que encara
estan en tràmit, i les noves restriccions en la segona onada de la pandèmia,
amb una disminució del consum de les llars i de la confiança ciutadana, fa
que la situació sigui insostenible per una gran part del comerç de Rubí.
D’altra banda, alguna de les propostes per fomentar el comerç local o de
proximitat, no s’han dut a terme: s’ha rescindit el contracte de zona blava amb
la concessionària per convertir-la en zona taronja per garantir la rotació en
determinats nuclis comercials, però ara mateix, no tenim zona blava (no està
en funcionament) ni nova zona taronja, quan el canvi s’hauria d’haver fet de
manera immediata.
En el passat ple d’octubre es va aprovar un acord per unanimitat per estudiar
l’ampliació d’ajuts econòmics directes pels establiments afectats per fer front
als pagaments més immediats, però entenem que hem de concretar més, i
reclamar que aquestes ajudes arribin de manera urgent, i no com s’estan
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tramitant les ajudes actuals, perquè d’això dependrà la supervivència de gran
part del teixit comercial.
Cal destacar que si desapareix gran part del teixit comercial, els ingressos
futurs de l’Ajuntament en taxes i impostos es reduiran, a més de convertir el
nostre municipi en una ciutat dormitori sense serveis de proximitat.
Per tots aquests motius, el grup municipal de VR demanarà:
1- Habilitar de forma immediata la nova zona taronja que substitueix a la
zona blava, així com ampliar més zones de rotació.
2- Que l’Ajuntament impulsi i creï una nova plataforma digital, en
colꞏlaboració amb els comerciants de la ciutat, per poder oferir un
canal de venda online, així com un servei de lliurament a domicili comú
a tot el teixit comercial que es vulgui adherir.
3- Impulsar noves ajudes, complementàries a les que estan en tràmit, de
tal manera que es puguin reduir les despeses en les taxes i tributs que
depenen de l’Ajuntament. Per exemple:
a- Línia d’ajudes per pagar l’IBI per aquells comerciants que siguin
propietaris dels locals.
b- Línia d’ajudes per a poder pagar el lloguer.
c- Línia d’ajudes per a poder pagar la quota tributària per la recollida,
tractament i eliminació de residus comercials i no industrials.
d- Línia d’ajudes per a poder pagar l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, en aquells casos que sigui imprescindible l’ús d’un
vehicle per desenvolupar l’activitat comercial.
4- Instar a la Generalitat de Catalunya i a l’Estat a ampliar les ajudes
actuals per fer front a la greu situació econòmica del teixit comercial.

Veïns per Rubí
info@veinsrubi.org
www.veinsrubi.org
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