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Els autònoms i la petita i mitjana
indústria, totalment desprotegits!
«Els ajuntaments han hagut de suportar el pes de la crisi mentre que l'Estat
espanyol ha actuat amb una gasiveria incomprensible i injustificable»
En el Ple de l'Ajuntament del mes de juny, es va aprovar per unanimitat demanar al govern
de l'estat l'ampliació de la suspensió de l'aplicació de les regles fiscals als ajuntaments per als anys
2022 i 2023. Aquesta és una mesura més que necessària que permetrà als consistoris destinar
més fons en ajuts a les rubinenques i rubinencs i que creiem que s'haurà d'allargar amb més
exercicis perquè la sortida de la crisi serà llarga i dura. De fet, ja ho és.
Ara els organismes oficials (Banc Mundial, Banc Espanya, etc. tots aquests que no
l'encerten mai) diran que creixerem molt, però això, si es confirma, són xifres macroeconòmiques
que triguen molt a fer-se efectives en el dia a dia de la gent.
De fet, alguns conciutadans (massa) encara no han pogut sortir de la crisi anterior, i és per
això que des dels ajuntaments tenim l'obligació d'estar al seu costat i ajudar-los en tot el que sigui
possible amb tantes bonificacions i ajuts com siguin possibles i impossibles. I insisteixo en el
possible i impossible perquè no pot ser que en una situació tan dura com aquesta no hi hagi prou
voluntat política per a trobar solucions perquè ningú no pateixi més del que ja està patint. Per a
això necessitem la suspensió de les regles fiscals.
A més, el Govern d'Espanya li deu aquesta mesura als ajuntaments perquè són aquests qui
han hagut de suportar el pes de la crisi ajudant als nostres veïns mentre que l'Estat espanyol ha
actuat amb una gasiveria incomprensible i injustificable. De fet, és l'estat que menys ha gastat,
amb molta diferència, de la Unió Europea amb un 1,5% del PIB mentre la mitjana de la U.E. ha
estat del 4%, i alguns països com Itàlia i Àustria un 5%.
Per entendre'ns, el Govern d'Espanya ha fet ajuts per valor d'aproximadament 15.000
milions d'euros, i hi hauria d'haver posat 40.000 milions d'euros. Els autònoms i la petita i mitjana
indústria, aquella que aplega tants treballadors, han quedat totalment desprotegits.
Únicament ha avalat els crèdits concedits per les entitats bancàries amb un 80%, perquè els
bancs no arrisquessin gaire, no fos cas... I de pas fessin el negoci amb la constitució dels crèdits.
Però aquests crèdits ICO, a diferència dels ajuts directes, el que fan és empitjorar els balanços, la
situació financera de les empreses, que quan s'acabi la moratòria poden tenir molts problemes per
a continuar treballant, perquè el crèdit pesa com una llosa en el seu passiu. El que necessiten (i
reclamen) aquestes empreses i autònoms són ajuts directes.
Ara tot just arribaran uns 1.000 milions d'euros a Catalunya, que són clarament insuficients
per a una economia tan industrialitzada com la catalana, i, a més, arribaran tres mesos més tard
d'anunciar-ho, quan a Europa fa mesos que estan repartint ajuts. És a dir, tard i amb gasiveria
impròpia.
De moment, el govern de Pedro Sánchez s'ha mostrat insensible a les demandes dels
autònoms i de la petita i mitjana empresa, i, per tant, també dels seus treballadors i treballadores.
Esperem que aquesta demanda dels ajuntaments no sigui un clam en el desert.
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