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No són les inversions que necessita a dia d’avui Vinaròs    
Maria Dolores Miralles 
Segons  pressupostos elaborats per l’equip de govern (Tots Som Vinaròs, 
PSPV),  i una volta més ens han decebut per la falta de concreció d’una 
política municipal clara a seguir. Notem a faltar en aquest exercici les 
polítiques per les que van apostar  en campanya electoral, les directrius de 
la nova manera de fer política, com és la de ser més transparents, més 
propers, més participatius, més socials, La veritat siga dita, aquests 
pressupostos són una versió allunyada del que van prometre fins ara. 
  
Sent el pressupost més elevat fins ara en el consistori de  Vinaròs, perquè 
l’import total ascendeix, tant en despeses com ingressos, a 40.015.000 €, 
observem  que és un esquelet estructural de l’exercici anterior. No 
s’aposta per unes politiques més que per unes altres, unes pugen un poc, 
altres baixes, altres estan més detallades, altres menys, com les que fan 
referència a la despesa corrent, amb la qual cosa entenem que al menys 
que es paralitze gran part de l’activitat municipal, es tindran i es veuran 
obligats a fer modificacions pressupostàries, per complimentar els 
dèficits d’algunes i els sobrants d’altres. 
 
En aquest exercici, la nostra participació ha esta nul·la, perquè en cap 
moment s’ha contat amb el PVI; no han estat  participatius perquè no s’ha 
donat vot a cap associació ni als ciutadans, no són més socials , perquè 
notem a faltar un pla d’emergència social molt més ambiciós, perquè 
per  prestacions econòmiques només  s’ha augmentat en 100.000€; no són 
més propers, perquè s’ha consolidat la pressió fiscal, i són poc solidaris 
perquè no donen resposta als efectes negatius que ha provocat la 
pandèmia del Covid-19. 
 
El PVI, no els ha recoltzat, perquè amb més  de 6,6 milions disponibles 
respecte al del 2020, notem a faltar un pla d’emergència social més 
ambiciós; perquè per a prestacions econòmiques només s’han pressupostat 
350.000€, quan estem vivint una situació d’extrema crisi  econòmica  i social 

com a conseqüència de la pandèmia, les ajudes als comerciants i pymes 
són  mínimes si les comparem amb ciutats veïnes. Amb molts més 
diners  no han sigut capaços de buscar més beneficis fiscals per al poble, a 
les families i comerços perquè no es contempla cap rebaixa ni  de l’IBI ni 
de la taxa d’escombreria. No és municipalitza cap servei, però si fan créixer 
les places d’alts funcionaris, ja que es manté la de vicesecretari amb un cost 
anual de més de 85.000€  i  es crea la plaça d’enginyeria civil amb un cost 
de  més de 70.000€. 
  
No s’ha buscat cap consens en temes tan importants com és el 
desenvolupament del polígon de les Soterranyes, tan necessari per 
planificar el nostre futur econòmic, no constatem la planificació i estratègies 
a seguir  per a desenvolupar  l’oferta comercial, ni cap inversió productiva. 
   
Es promet l’Edusi, com el gran miracle de Vinaròs, però després de  4 anys, 
encara no s’ha rebut cap euro d’Europa, també  es sol.licitara un nou 
prèstec financer aquest any de més d’un milió d’euros, per acometre 
inversions gens il·lusionants, com la compra  d’un edifici per OIAC,  la 
instal·lació d’una aplicació informàtica de 350.000€, però no s’aposta per la 
construcció d’un auditori,  d’una piscina municipal,  per un pavelló esportiu, 
per una ampliació de la ciutat esportiva,……  Una volta escoltat el debat del 
govern municipal ha quedat palés que tot allò que tenen bo els 
pressupostos del 2021, ve de València, de la Diputació o d’Europa. 
 
No veiem cap projecte il·lusionant, avui més que mai es posa en evidència la 
falta d’un projecte d’un equip de  govern sense idees, ni cap ambició. Les 
inversions del 2021, són una continuació del 2020, i  no són les inversions 
que necessita a dia d’avui el poble de Vinaròs,  perquè vivim 
moments  molt difícils, complicats, excepcionals, ara  és  moment en la 
mesura del possible de rescatar persones, pymes i comerços.   
 


