
                                                                                                             
Núm. 3156   –   19 de Decembre de 2020                                   

Baixen al mon real !!                               Maria Dolores Miralles 
 

Es lamentable que l’Ajuntament de Vinaròs no hagi sigut capaç 
d’activar en aquests darrers mesos cap tipus d’ajudes a comerços 
minoristes, autònoms, microempreses i xicotetes empreses titulars 
de comerços, bars, cafeteries, restaurants i locals d’oci nocturn per 
fer front als efectes originats per el coronavirus. 
 

Sectors que s’han vist molt perjudicats aquest darrer any per la 
pandèmia, aleshores ara més que mai l’Ajuntament té que estar 
al seu costat per els moments tan difícils i complicats que estan 
vivint i tindria que ser el motor de la reactivació econòmica tras la 
crisi sanitària. 
 

És cert que el consistori municipal, va prendre una sèrie de 
mesures molt positives al començament de la pandèmia, al 
rebaixar o eliminar algunes taxes, com la del mercat municipal, 
la del mercadillo del dijous, la taxa de les empreses que estan 
ubicades al Vinalab i la taxa d’ocupació de via pública a les 
terrasses. Però també és cert que a dia d’avui hi han autònoms que 
no han rebut cap ajut, perquè no s’ha aplicat cap política municipal 
a favor d’ells, per exemple, acadèmies, perruqueries, 
gimnasos,….., quan aquestos són un pilar fonamental en 
l’economia de Vinaròs. 
 

Des de el PVI, no podem entendre com altres ajuntaments de la 
nostra província, tant del PP com del PSOE, han habilitat una 
línea de subvencions per a pal·liar les pèrdues d’aquestos mesos. 
La premsa comarcal es fa ressò d’aquestes: Àlcala de Xivert 
120.00 €, Benicarló 200.000€, Penyiscola 400.000€, Onda i 

Castelló un milió d’euros, mesures excepcionals per estimular 
l’economia local i així evitar en lo possible el tancament definitiu de 
negocis i la destrucció de llocs de treballs. 
 

No donem crèdit que la regidora d’Ocupació i de Desenvolupament 
Local, la Sra Ana Fibla, argumente en la seua intervenció en el 
decurs del plenari, que encara estan estudiant la possibilitat 
d’establir ajudes directes per part de l’equip de govern , i que es 
tindran en compte en els pressupostos del 2021. Encara no és 
conscient de les dificultats que estan passant els autònoms i 
les xicotetes empreses? On estan els diners de Festes, Deports, 
Cultura …, sent el 2020 l’any que menys diners s’han gastat en 
activitat muncipal? 
 

Creiem que no han estat a l’altura de les circumstàncies, moltes 
rodes de premsa del govern municipal anunciant ajudes, però la 
realitat és que les ajudes econòmiques no s’han habilitat a la 
nostra ciutat. Han estat poc efectius, això que hi han diners per 
poder engegar-les, però vostés no saben canalitzar-los, perquè 
disposant de diners no han sigut capaços d’habilitar mecanismes 
per ajudar-los. Després de huit mesos, vostés no han trobat ni 
temps ni diners per ajudar als xicotets emprenedors 
malauradament.  
 

Baixen al món real, perquè és molt preocupant per als autònoms, 
escoltar-los, perquè parlen molt de donar ajudes però a dia d’avui 
no n’han donat cap i si en reben són per al 2021, de segur que 
molts d’ells ja no hi seran. 


