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A dia d’avui el tripartit controla dos publicacions municipals. Una 
d’elles és el setmanari Vinaròs, conegut per tots nosaltres com 
el nostre Diariet, dirigit actualment per l’alcalde, Enric Pla, 
perquè desprès de més de tres anys de legislatura no ha estat 
capaç de trobar un director per aquesta publicació. Això ha estat 
perquè poc temps després d’iniciar-se aquesta legislatura, en un 
ple ordinari, es va aprovar pel tripartit un canvi en el seu 
reglament de funcionament. No hi va haver consens amb les 
forces politiques que actualment tenen representació municipal 
en el Consistori, perquè no varem estar d’acord en el apartats 
que feien referència a l’espai destinat als diferents partits politics 
de la corporació, la llibertat d’expressió i les maneres de 
manifestar-la. 
 

L’altra publicació es el BIM (Butlletí d’informació Municipal), 
responsabilitat del area de Govern Obert. El BIM, segons 
paraules del regidor responsable de la seua publicació, naix amb 
la finalitat d’apropar la gestió local als veïns de Vinaròs, de 
manera clara i senzilla. Per nosaltres serveix per disfressar la 
realitat i intentar convèncer als ciutadans de la bona gestió de 
govern. 
 

En la passada comissió informativa se’ns va dir a tots els 
membres que la seua periodicitat seria semestral però pocs dies 
desprès ens assabentem pels mitjans de comunicació que serà 
de caire trimestral. El que sí que és cert, és que aquest any el 

Consistori no participarà en l’esdeveniment de la “Fashion 
Nigth”, que tindrà lloc el proper divendres 15 de juny per falta de 
pressupost, un esdeveniment multitudinari que atrau a molts 
ciutadans de la nostra comarca, i suposa un revulsiu per 
l’economia local. En canvi, sí que hi ha diners per fer front a una 
tirada de 7.000 exemplars del BIM, que es distribuiran de forma 
gratuïta per domicilis, espais públics i per zones amb gran 
afluència de persones, amb un cos de més de 1.200 euros per 
tirada. 
 

El BIM que s’ha presentat pel govern del tripartit , com un recull 
de dades sobre la gestió de les diferents àrees municipals, per al 
PVI és un butlletí propagandístic preelectoral, pagat amb diners 
de tots els vinarossencs i vinarossenques. Cal recordar que 
totes aquestes dades es poden consultar a la pàgina web de 
l’Ajuntament dintre del Portal de Transparència. A mes a més les 
dades del primer numero estan manipulades, perquè en l’apartat 
de retribucions mensuals dels regidors només es publica el seu 
sou net, però s’amaga el cost total, ja que no apareix ni el sou 
brut, ni les despeses en la Seguretat Social dels regidors que 
tenen dedicació parcial o exclusiva.  
 

El PVI discrepa amb el regidor de Govern Obert, perquè ens vol 
fer creure a la ciutadania que el BIM és una nova eina de 
transparència. Per nosaltres, aquest butlletí, es comparable al 


