
 

Durant el final del més de febrer, i el mes de març, hem anat veient com 
avançava a les nostres terres una pandèmia mundial, la del COVID-19, que 
ens ha portat, finalment, a prendre mesures extraordinàries: les persones 
estem confinades a casa, les escoles s’han tancat, així com la resta d’espais 
públics, molts negocis i comenrços han hagut de tancar també, alguns per 
obligació i altres per responsabilitat, i els que no ho han fet, veuen com els 
seus ingressos es redueixen brutalment per l’estat d’Alarma. La prioritat en 
estos moments és passar la pandèmia de la millor manera possible, intentant 
minimitzar al màxim els contagis, però, una vegada passada, ens trobarem 
amb una crisi econòmica sense precedents. Este tema també ens ha d’ocupar 
políticament, i és ara el moment d’anar planificant les mesures per fer que dita 
crisi també dure el menys possible, i minimitzar els seus efectes. 

Res del que en els últims anys ens han fet entendre com a important és 
impresncindible en este moment. La producció i el creixement de les grans 
empreses pot esperar, però l’atenció a les persones i al comerç local és 
imprescindible per poder assegurar el benestar de la nostra població. Avui 
només ens tenim unes a altres, són les nostres botigues i el veïnat qui estan 
fent possible que fins l’última persona d’este poble, tinga o no suport familiar 
puga disposar de tot el necessari per a superar el confinament.Estem davant 
una crisi sense precedent, una crisi global que posa en el centre de la diana els 
valors i que ens obliga a prioritzar l’atenció i cura de les persones.  

En este sentit, el govern central està dissenyant ja algunes mesures a 
implantar, així com ho està fent el govern valencià, i de segur queden encara 
moltes mesures per comunicar. Dins d’esta línia, Compromís va demanar ja la 
suspensió total de la quota dels autònoms, i l’Ajuntament va anunciar ja que 
estava preparant la seua sol·licitud per tal que el govern central rebaixe els 
impostos i aprove excempcions de taxes per a autònoms i empreses. 

No obstant, ens caldran mesures des de totes les administracions per tal de 
paliar els efectes econòmics del COVID-19, també des de l’àmbit local. Ja en 
aquesta línia, el passat 17/03/2020 el grup de Compromís a la Diputació 
d’Alacant demanava al govern central que els Ajuntaments pugueren dispondre 
del romanén de tresoreria. Afortunadament, a Alcalà i Alcossebre tenim un 
romanent de 993.049 €, tal com anunciava el propi Ajuntament el passat 9 de 
març, dels quals queden disponibles 700.000 €, en paraules de la regidora 
d’hisenda el mateix dia.  

Des de Compromís per Alcalà i Alcossebre creiem que és moment d’anar tots 
els grups municipals a una en este tema tant extraordinari, i, per això, volem 
traslladar a l’Ajuntament les nostres propostes en este sentit, esperant ser útils, 
i oferim tota aquella ajuda que puguem prestar, com ja hem fet en privat. 



Per tot allò exosat, proposem: 

- Localitzar les partides dels pressupostos per a 2020 que han quedat 
desfassades en l’actual situació i usar-les per a sostenir les necessitats de la 
població més vulnerable i del les nostres PYMES i autònoms. 

- Reduïr en un 80% la taxa d’escombraries i recollida selectiva per al 2020, per 
a alliberar a la població de la pressió fiscal del consistori. Tenint en compte 
que el total d’ingressos als pressupostos 2020 derivats d’aquesta taxa és de 
793.000 €, reduïr-la en un 80% no arribaria als 700.000 € de que disposem 
pel romanén de tresoreria. Aquesta mesura beneficiaria a tota la població: 
PYMES, autònoms, comerços, treballadors i treballadores, tenint una major 
incidència en els comerços i empreses, que tenen una càrrega major per esta 
taxa. 

- Suspendre la taxa de terrasses mentre dure el confinament, i una reducció 
d’aquesta per a tot l’any 2020, mentre estos negocis es recuperen. 

- Suspendre l’aplicació de la ORA mentre dura la situació actual, i estudiar la 
possibilitat de fer-ho també per a l’estiu. 

- Establir un sistema de subvencions a fons perdut per als comerços de la 
localitat afectats per la crisi, ja bastant malmesos pel creixent despoblament, 
que combine els dos agravants. 

- Ampliar al màxim l’ocupació oferida per l’Ajuntament, tant bon punt es puguen 
tornar a fer processos selectius, per tal d’alleujerar la taxa d’atur: treure a 
concurs públic aquelles places ja creades però no ocupades a l’actualitat per 
ningú, crear totes aquelles places públiques que permet la llei (5%), i crear 
Plans d’Ocupació Local extraordinaris. 

- Assegurar el pagament del sou a totes aquelles persones que estaven 
treballant amb Beques de Formació fins que puguen tornar a exercir les 
seues tasques. 

- Augmentar la partida pressupostària d’ajudes d’emergència per a poder 
ajudar a més families en situació de vulnerabilitat pel COVID19.  

- Reforçar amb interinatge els Serveis Socials municipals i el SEAFI per a que 
puguen atendre les necessitats psicológiques i socials derivades de la crisi. 

- Crear un servei de compra a domicili per a la gent major i/o gent afectada 
desenvolupat per personal de l’ajuntament, amb totes les mesures de 
seguretat.  

- Recuperar el servei de recollida de basures porta a porta per a que la 
ciutadania no s’expose al contagi, amb totes les mesures de seguretat per als 
treballadors i treballadores que hagen d’efectuar-la. 



- Garantir la viabilitat econòmica de la guarderia d’Alcalà, la guarderia 
d’Alcossebre, i l’Espai de Respir. 

L’equip de Compromís per Alcalà i Alcossebre. 


