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VIDA SOCIAL

Colp a les Administracions Locals
Les funcions dels Ajuntaments segons la nova llei...
Els pressupostos de l’estat per als valencians

Una mirada al 2014 des del punt de vista local

La taxa TAMER i el copagament dels discapacitats

Editorial

S

empre se sol considerar que la moderació de pensament i de llenguatge
és el que toca, la virtud de la centralitat, el sentit de la neutralitat.., però,
en una situació tan greu com la que estem vivint de destrucció de les classes mitges, l’empobriment general tant econòmic com de drets socials i l’acumulació de riquesa en unes poques mans, la moderació no té cap valor, poc a
poc es converteix en conformisme, i el conformisme en complicitat. Davant la
injustícia el silenci sempre és complicitat.
Tot el que vaja encaminat a enriquir uns pocs a costa dels ciutadans, encara que
actue sota el paraigües de la legalitat i amb rostres asèptics i plens de beatitud
en els mitjans de comunicació, també és corrupció.
Tot el que passa ho fa perquè hi ha lleis que ho permeten. Legislar és la clau!
LLeis justes, ﬁnançament just i suﬁcient, i una gestió que pense sempre prioritàriament en el benestar dels ciutadans és el que cal. I que regne la justícia en
tots els sentits.

Agrupació Local de Vinalesa del PSPV/PSOE. Plaça de Gafaüt,13
facebook: pspvpsoevinalesa

web: www.pspvpsoevinalesa.com e-mail: vinalesa@pspv-psoe.net

L A N OVA L L E I D E L’A D M I N I ST R AC I Ó LO C A L C O N D E M N A
LA FUNC IÓ SO C IAL D ELS A J UNTAM ENTS
Com sempre retallades amb excuses de racionalització per intentar justificar-les, mirant sempre l’interés de les empreses per davant dels ciutadans (del deute públic el 80% correspon al rescat a la banca, i el
deute dels Ajuntaments era ínfim si el comparàvem amb el de l’estat, i més encara si no contàrem Madrid).

Tan sols un exemple del que va a suposar la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local per les actuacions dels Ajuntaments:
“Disposición transitoria segunda. Asunción por las Comunidades Autónomas
de las competencias relativas a servicios
sociales.

1. Con fecha 31 de diciembre de 2015,
en los términos previstos en las normas
reguladoras del sistema de financiación
autonómica y de las Haciendas Locales,
las Comunidades Autónomas asumiran
la titulariad de las competencias que se preveian como propias del Municipio, relativas a la prestación
de los servicios sociales y de promoción y reinserción social...”
..
Disposición transitoria undécima. Mancomunidades de municipios.
...
Las competencias de las mancomunidades de municipios estarán orientadas exclusivamente a la realización de obras y la prestación de los servicios públicos que sean necesarios para que los municipios puedan ejercer las competencias o prestar los servicios enumerados en los artículos 25 y 26
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local”
Tots sabem com gestiona i paga la Generalitat del PP valencià, algun usuari pot pensar que va a millorar la seua atenció quan una empresa a nivell provincial o comarcal es faça càrrec? Curiosament,
el servei de policia local, que tants diners costa a l’Ajuntament no es fan càrrec, per què serà?

Esperem que siga una de les primeres lleis que es canvien només el PP abandone el govern!

Novetats
ELS P RESSUP O STO S D E L’ESTAT P ER AL 2015
El passat 26 de setembre el Govern d'Espanya va aprovar el Projecte de Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat de 2015.

Uns Pressupostos injusts i ineficaços per a eixir de la crisi, ja que no suposen un canvi de model
productiu que garantisca créixer de manera sostenible i crear ocupació digna. I a més, ratifiquen el
retard de la reforma del sistema de finançament, o el que és el mateix, confirmen la infrafinanciació
de València per a cobrir despeses en educació, sanitat o dependència. Però sobretot suposen una
doble discriminació per als valencians:

Per a l'any 2015 s'inverteix un 50% menys que en 2011 i la retallada és major que en altres comunitats autònomes:
Inversió per habitant
2011 govern PSOE
2015 govern PP

València
301,80 €/hab.
151,61 €/hab.

Espanya
la mitjana nacional va ser de 355,88 €/hab.
la mitjana nacional és de 238,74 €/hab.

La inversió prevista per a la Comunitat per habitant és de 151,61€. Esta xifra ens situa a la cua de
la inversió per Comunitats Autònomes (en el número 14 del total de 19 Comunitats). La Inversió
total resulta significativa:
2011 govern PSOE
2015 govern PP

1.538.956.000 €
775.321.000 €

9,21% de la inversió total nacional
6,9% de la inversió total nacional

No s'inicien obres que seguisquen vertebrant el nostre territori, tenim un clar exemple en l'enorme
retard del Corredor del Mediterrani, vital per als valencians. I el més greu és que tot açò té una repercussió directa en la falta de generació d'ocupació.
La falta de suport econòmic, a la que s’afix la nefasta gestió de la Generalitat, ens ha situat en un
30% d'atur, un 30% d'exclusió social i un 30% de deute, i amb la seua incapacitat de dur a terme
cap inversió productiva s'aguditza la crisi en tots els sectors de l'economia valenciana.

I esta realitat posa en evidencia el discurs que el PPCV fa de defensa dels valencians. El victimisme
proclamat durant els anys de govern socialista a l’Estat Espanyol contrasta enormement amb el seguidisme i resignació ara que és el seu partit qui governa. Les reivindicacions estan per damunt del
partidisme. I nosaltres, així ho hem fet i ho farem.

Resum de l’any: una mirada local

Vinalesa en 2014,

sisè any de la tercera gran crisi global del XXI!

P

ortem ja sis anys de crisi econòmica i ens han retornat imatges dels temps en que molts dels
nostres veïns emigraven a treballar a França o Alemanya! Estem veient com joves ben preparats del nostre poble ho intenten a l’estranger i si més no, almenys aprendre o perfeccionar
idiomes.
Fent una sencilla fotografia de Vinalesa a principi d’any veurem que començàrem 2014 amb 300
persones aturades (164 dones i 136 homes) d’una població d’uns 3.250 habitants, (a data de desembre 285 aturats). Segons les estadístiques oficials, en 2013 hi havia 188 menors de quatre anys,
645 menors de vint, i 544 de seixanta cinc en amunt. Som el 50,74% dones i el 49,26% homes. El
poble comptava amb 27 associacions i 265 persones fan esport amb els clubs esportius de Vinalesa.
Hi ha al voltant de 225 empreses censades i 42 explotacions agràries. El Centre de Dia Pere Bas
compta amb 40 persones. Hi havia més de 2.300 vehicles de motor. Comptem amb més de 16 espais verds per al gaudi ecològic, especialment dels més menuts. La Generalitat Valenciana ens
devia més de 800.000 €, mentre que el pressupost del poble per a 2014 era de 2.068.238,13 euros,
el més baix de tota la comarca, excepte el d’Emperador.
Gener va començar amb Canal 9 (RTVV) silenciada i en negre als televisors amb tot el que això suposa per a la normalització i supervivència del valencià, per la nostra cultura, i per als veïns que hi
treballaven, mentre que a Vinalesa tal com portàvem al programa electoral es transmetien en directe
els plenaris municipals per internet per apropar la informació als ciutadans.

En febrer s’obria - després de tants entrebancs, el nou Consultori Auxiliar de Salut i per fi disposàvem de dos metges tal com per ràtio ens pertocava; s’iniciaven les obres per a cobrir la pista roja
del poliesportiu i instal·lar el reg automatitzat al camp de futbol. El dia de l’arbre, com tots els anys,
feia partícips als xiquets i xiquetes en la responsabilitat ecològica cap a l’entorn que ens envolta.

En Març les dos Falles de Vinalesa van cremar, portant la festa, la música i l’alegria al mateix temps
que arribava la primavera, la Setmana de la Dona recordava la necessitat d’avançar en temes d’igualtat i oferia contacontes per adults, teatre i activitats gastronòmiques...

Abril ens va portar a Vinalesa la XXVII Trobada d’Escoles en Valencià, amb 12.000 persones celebrant i recolzant l’ensenyament del valencià a l’escola. L’Escola Infantil municipal Ninos junt l’Ajuntament organitzaren la Setmana de la Primera Infància.
50 xiquetes i xiquets participaven en l’Escola de Pasqua. La xarxa del clavegueram es desinsectava
i a l’Espai Cultural La Nau es feia l’exposició “La cerámica sigue viva” amb peces realment sorprenents i d’altíssima qualitat.

En Maig la Setmana del Llibre exposava “Joan Rois de Corella i el seu temps”, mostrava el context d’aqueixa època mentre les eleccions europees, viscudes amb normalitat i participació, reflexaven el clima social imperant a l’estat en l’actualitat.
A Juny s’obria la piscina municipal i començaven els cursos de natació coincidint amb la festa de

fi de curs de les escoles esportives, un gran nombre de persones han gaudit de la mateixa al calor
de l’estiu i es cobrien les despeses de manteniment. S’oferia el taller de música per a bebès amb
el métode Willems i se celebrava la Trobada de Majors de la Mancomunitat del Carraixet, així
com la Gal.la de l’Esport on es reconeixia la feina feta i es motivava a continuar sempre millorant.
Començaven les contractacions per l’Ajuntament dels monitors d’esport i temps lliure.

Juliol i Agost ens va portar les Escoles d’Estiu (enguany dedicat a la cuina: “Cuinalesa” amb 154
xiquetes i xiquets partcipants), també la de Majors, el campament urbà i el Juliol Cultural amb Francesc Anyò i Borja Penalva, els monòlegs d’Eugeni Alemany i Oscar Tramoyeres, els sopars a la
fresca. La Societat Musical Renaixement de Vinalesa amb el conveni renovat amb l’Ajuntament
oferia un magnífic concert al IV Festival Internacional de Bandes junt a l’holandesa Studenten
Harmonie Orkest Twente. S’iniciava el programa d’assistència nutricional per a menors escolaritzats
fins octubre amb 25 menors atesos.
A setembre començaren prompte les classes escolars, 155 alumnes al Col·legi públic del poble

(recordem que en 1999 no arribaven a vint). L’Escola infantil Ninos començava amb 54 alumnes.
L’Espai Jove apart de les activitats i exposicions organitzava un interessant curs de fotografia per
als xavals. La Setmana de la Gent Major oferia tallers, xarrades i eixides. En espera de que la Diputació acabe la part de la circumvalació que li toca, desviava el trànsit del centre de la població. La
Generalitat rebaixava el seu deute en 372.652,44 euros del Plan Confianza de 2009 i l’Ajuntament
destinava entre quatre i sis mil euros per a subvencionar l’IBI als contribuents amb escasa capacitat
econòmica.
Octubre ens va portar les festes cíviques, religioses, culturals, esportives de 2014.., on els veïns

van demostrar amb la seua participació la importància de les relacions socials, la convivència i la
solidaritat, així com l’orgull de sentir-se part, de ser poble i d’anar fent poble pas a pas.

El Vicedegà de la Universiat de València presentava una interessant exposició sobre l’Horta de València conjuntament amb l’etnogràfica de l’Ajuntamanent a La Nau. La Fira del Comerç representava la voluntat de resistència del xicotet comerç front la part de la globalització deshumanitzadora.
També se celebrava tot l’any el 40é aniversari del Club de Básquet Vinalesa amb un fum d’activitats

de celebració, mentre Albelda i Luis Pascual acudien a la presentació del club de Futbol. L’Escola
de Teatre (Les xiques d’or) presentava l’ obra Colombaire de profit. Passar festes iniciaren el curs
les Escoles Municipals Esportives de ciclisme, educació física de base, karate, pàdel, patinatge,
pilota, preesport, billar, ball i preparació física.., 425 alumnes en 2014,196 al gimnàs municipal.

En Novembre es pogueren adjudicar per fi els Horts d’Oci als veïns interessats i es van fer activitats
en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, mentre es treballava preparant les
activitats de Nadal...

En 2014 fins desembre l’Ajuntament ha dedicat 226.000 euros a la contractació de 70 persones,
l’ajuda a domicili ha arribat simultàniament a 24 depenents del poble, 10.500 euros s’han dedicat al
programa d’emergència social, 7.500 als programes de prevenció i inserció social, entre d’altres
programes com els de majors. L’Ajuntament ha continuat pagant als jubilats molts dels medicaments
que no entren en la Seguretat Social. I s’ha adjudicat la segona fase de la construcció del Parc del
Carraixet amb més de 4.000 nous m2 de zona verda.

La biblioteca municipal ha arribat als 15.500 llibres, 300 audiovisuals i 125 cds de música, amb una
mitja d’usuaris mensuals de 325 persones, la mitja de xavals que han passat per l’Espai Jove és de
20 diaris incloent dissabtes, 35 els divendres, amb ús d’internet i horari específic per fer els deures,
tallers de rock, manualitats o de guitarra, confecció de curriculums i campionats ...

Un any a nivell estatal monopolitzat pels casos de corrupció, per l’atur, el rescat dels bancs i el saqueig de les Caixes i les retallades en prestacions a costa del consegüent empobriment del nivell
de vida dels ciutadans mentre una minoria feia grans fortunes, monopolitzant la riquesa i les enviava
a paradisos fiscals.
Hem hagut de fer un gran exercici de sincretisme per qüestió d’espai, i ens hem deixat moltíssimes
coses, tan sols hem volgut mostrar una visió general del que ha estat l’any, demanem disculpes per
si algú o cap acte es sent oblidat. Hem passat un any dur, però gràcies a l’esforç col·lectiu Vinalesa
continua sent el poble viu, alegre i dinàmic que tots disfrutem.

LA CONTRA
CONTINUEM TREBALLANT PER A REBAIXAR LA TAXA TAMER

La taxa de tractament de residus, que es cobra en el rebut de l’aigua, va patir un creixement espectacular a partir de l'any 2011 com a conseqüència dels sobrecostos generats per la mala gestió del
PP, que ascendeixen ja a 65 milions d'euros. Per tant, eixa pujada de la taxa va repercutir directament en el rebut d'una gran majoria d'abonats de l'àrea metropolitana. Però curiosament per als que
més consumixen (+ de 195 m3) es van aplicar una rebaixa.

Davant aquesta situació des del PSPV-PSOE encetàrem una campanya de recollida de signatures
contra la taxa abusiva del PP. Gràcies a les mobilitzacions realitzades s'han aconseguit en aquests
anys una reducció de la taxa de més del 60%, passant de 69 euros a no més de 46 euros. Però encara no és suficient, i el divendres 28 de novembre l’alcalde de Vinalesa, junt als alcaldes i portaveus
socialistes de l’Horta, presentaren les al·legacions a l’ordenança vigent, per a aconseguir una reducció major i equitativa i així pagar una taxa adequada i justa.

CO PAGAMENT EN L’ATENCIÓ ALS DISCAPACITATS

En el mes d’agost de 2013, el Consell va aprobar el decret 113/2013 pel que es va imposar el co pagament
als usuaris de centres públics de suport a la discapacitat i els majors. Ja vàrem denunciar, en el Vida Social
de setembre, l’ensanyament del PP amb els més febles, ja que aquesta mesura suposa l’exclusió de moltes
persones que no poden pagar el que se’ls ha imposat.
Ara, el Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana ha anul·lat, en dues sentències, el copagament considerant que els serveis socials d’atenció a la discapacitat són serveis públics essencials per a la vida de les
persones al mateix nivell que altres serveis públics, com ara l’educació o la sanitat, i que són serveis primaris
assistencials, bàsics i imprescindibles.
Però, davant d’açò, la Conselleria de Benestar ja ha anunciat que no deixarà d’aplicar el co pagament i ho
regularà a través d’una taxa, amb rang de llei.
El col·lectiu de persones amb discapacitat augura un abandó massiu d’aquestos serveis, ja que molts dels
usuaris disposen de molts pocs recursos. Aquesta mesura els sentencia a l’exclusió.
Des del PSPV-PSOE donem tot el suport a les famílies afectades i seguirem lluitant per tal que aquesta mesura no es faça efectiva.
Us desitgem unes bones i participatives festes de
Nadal. I deseitgem que l’any 2015 siga l’inici de temps
més igualitaris, justos i solidaris. I continuem compartint
espais, vivències i sentiments, fent entre tots més
Poble.
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