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Respecte del finançament no s'oblidin del compromís del Govern en reposar els 2 
milions d'euros que vam haver de tornar del crèdit i de la subvenció per no haver-
los pogut gastar, que la venda del sòl urbanitzat serà a molt més dels 6 € pagats 
per metre quadrat, que fins i tot pot vendre sobre plànols - com feien els seus 
amics constructors amb els pisos. Cal crear una partida pressupostària, sense 
més dilació per començar a treballar tots els aspectes necessaris en totes les 
seves vessants (tècnica, jurídica, publicitària, promoció etc ...) per a la posada en 
marxa del nou Polígon Industrial de les Soterranya. 
 
No s'ha de retardar més el crear una comissió de seguiment del projecte en 
global, amb representativitat de tot l'arc polític, jurídic, tècnic etc ... per posar-lo 
en marxa, estudiant totes les seves possibilitats (subvencions, execució per 
fases, execució mixta amb iniciativa privada etc ..). És sense cap dubte, un dels 
futurs econòmics importants de la nostra ciutat i no l' hem de desaprofitar. Però 
abans cal tenir els permisos i haver invertit en promoció i en captació d'empreses.  
 
Però tampoc s'oblide el senyor Gandia de reivindicar per les Soterranyes el tan 
esbombat per la Generalitat centre logístic Benicarló-Vinaròs - ( esbombat perquè 
ho repeteix cada any quan anuncia els seus pressupostos) - a veure si, per una 
vegada, l'alcalde aconsegueix que li canvien l'ordre i que el denominen Vinaròs-
Benicarló, o millor encara, que el deixin només en i aVinaròs. Això seria una altra 
raó més de pes perquè s'interessessen moltes més indústries. Ens queden 
algunes altres idees més però abans ens agradaria conèixer les que tenen els 
senyors del equip de govern. 
 


