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Un xollo per la Generalitat 
 

Mª Dolores Miralles 
  

En el darrer plenari del mes de desembre un dels punts de l'ordre del dia, va ser cedir l'immoble 
situat en el carrer San Joaquim, on fins ara estava situada l'oficina del PROP, a la Generalitat, per 
a instal·lar les oficines del SERVEF. 
 

El nostre partit no vàrem recolzar aquesta cessió, perquè no estem d'acord en cedir propietats 
municipals per a l'ús d'altres administracions no locals. No podem entendre com un Ajuntament, 
endeutat com han volgut fer creure als vinarossencs, es pot permetre el luxe de cedir aquest 
local. Un edifici impecable, on no feia falta remodelar, totalment equipat i preparat per emplaçar la 
nova oficina d'atenció al ciutadà. Tots els vinarossencs ens hauríem estalviat un bon grapat de 
diners, en primer lloc en l'arrendament de l'edifici que es troba al costat del consistori (3.000€/ 
mes) i els 60.000€ en adequar-lo. Diners de tots els ciutadans, que es podrien haver utilitzar per 
mantenir altres serveis bàsics i molts necessàries, malauradament, a dia d'avui, en la nostra 
benvolguda ciutat de Vinaròs.  
 

Quasi tots els edificis que disposa l'Ajuntament de Vinaròs, estan cedits per a l'ús d'altres 
administracions. Se'n recorden del CEFIRE, LA UCA, El CENTRE DEL MENOR, LA ITV? Se'ls va 
cedir temporalment a la Generalitat per acabar la majoria en mans privades. El més greu de tot és 
que no ha beneficiat res als vinarossencs ni tampoc a l'Ajuntament, perquè tots som sabedors 
que la ITV és molt més cara en Vinaròs que en províncies veïnes. 
  

També vull recordar-los que els terrenys que es van cedir al Fora Forat, en un principi es tenia 
que construir un col·legi tutelat però finalment es va fer un Centre del Menor. La nostre 
Generalitat, com no volia un terreny tan gran, el sobrant el va vendre'l per un montant de més de 
50 milions de les antigues pessetes. Quina poca vergonya! 
 

L'actual equip de govern del PP, regala una volta més a la Generalitat un nou local, un xollo, 
aquest any, els Reis Mags els han arribar abans d'hora. Els Srs del PP local, argumenten la 
cessió d'aquest immoble,al Servef al·legant que el lloc on està ubicat es tercermundista i per això 
apel·len a la sensibilitat. La veritat és què el contracte d'arrendament del local del carrer 
Santa Marta, ha finalitzat i per estalviar-se el lloguer s'ha adreçat al nostre Ajuntament.  
 

Per què el Servef no es col.loca en la Casa del Mar? Aquest edifici ja està cedit a la Generalitat. 
L'any 2010 el Sr. Mariano Castejon, anuncià a bombo i platillo que aquesta oficina s’instal·laria 
allí. Al juny del 2011 es va publicar l'adjudicació de les obres d'aquest immoble per més de 
265.000 € i es licita a l'empresa Rovimar. Han passat els anys i res de res. 
 

Per tant ens oposem a cedir locals municipals a altres institucions. Crec fermament que es una 
volta més una presa de pèl i un nou regal del nostre fantàstic Ajuntament a la Generalitat, que 
ens té a tots els vinarossencs totalment oblidats.  
 


