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Els grans oblidats                                                               Maria Dolores Miralles 
Des de fa uns mesos, el PVI, ha estat molt crític amb el govern municipal, 
perquè lamentem que l’Ajuntament de Vinaròs, no ha estat capaç d’activar 
, cap tipus d’ajudes a comerços minoristes, autònoms, microempreses 
locals per fer front als efectes originats per la pandèmia de la COVID-19. 
 
Manifestarem públicament quan començà la desescalada que calia 
engegar una línea d’ajudes directes cap aquests sectors productius 
perquè després d’escoltar-los, eren les seues reclamacions i també 
sol·licitàvem una rebaixa de la seua pressió fiscal. A dia d’avui, no s’ha 
aplicat cap política municipal a favor d’ells, i no podem entendre de cap 
de les maneres com altres ajuntaments de la nostra província, governats 
tant del PP com del PSOE, han habilitat una línea de subvencions per 
pal·liar les pèrdues d’aquests darrers mesos. 
 
Però, clama al cel, que l’Ajuntament de Vinaròs, no va sol·licitar les ajudes 
urgents del Consell que va aprovar per les administracions locals en 
matèria de comerç i artesania com a conseqüència del COVID-19. Així es 
constata en la resolució del 15 de desembre del 2020, previstes en el Decret 
157/2020 , publicat en el DOCV el 18 de desembre. 
 
Es van presentar 256 sol·licituds (Vinaròs NO), només van ser denegades 
16, el motiu de la denegació va ser que s’havia esgotat el crèdit disponible 
en el moment de presentar la sol·licitud. És a dir, 240 van ser acceptades, i 
van rebre un import de quasi 6 milions d’euros, per cobrir despeses corrents 
relacionades: amb la COVID-19, en productes i serveis de mesures de 
protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del 
personal, per la posada en marxa de servei logístics de proximitat com és el 
repartiment a domicili, per fer front a pagaments, com ara lloguers de 
locals, assegurances, subministraments …. 
 
L’ Ajuntament no ha fet la feina que li pertocava, que era crear una línea 
d’ajudes directes, i no s’han fet activitats que siguen objecte de subvenció. 
L’informe que se’ns ha lliurat per la técnica de Comerç, per al PVI, no és 

concloent perquè en el segon punt de les seues conclusions, diu molt clar 
que “no té constància de que s’haja realitzat cap actuació que comporte 
despeses corrents dins de l’àmbit temporal susceptible de finançament”. 
 
No hi cap informe tècnic que ens diga que no es podía sol·licitar la 
subvenció, ja que vostés no han fet res que siga objecte de subvenció. 
En el decurs del plenari, la regidora de Desenvolupament Local (Agricultura, 
Pesca i Comerç), Cultura i Patrimoni, es va omplir la boca de dir que hi havia 
fet moltes reunions on s’havia escoltat als comerços i que s’havien fet els 
deures i que totes les accions ja estaven subvencionades. 
 
Estem vivint temps complicats, difícils i excepcionals, i vostés no han estat 
a l’altura de les circumstàncies, perquè al 2020 no van crear línees 
d’ajudes i per al 2021 han apostat per les targes regals, rebutjades per 
una gran majoria, perquè són molts els que pensen que no podran gaudir-
les perquè tindran el negoci tancat. Només cal donar una volta pel centre del 
casc històric de Vinaròs, on ens trobem molts locals per a lloguer, la qual 
cosa representa una davallada en l’activitat comercial. La resta, amb un 
cartell penjat amb les sigles SOS, no és una crida d’agraïment , és una 
crida per donar a conèixer que no poden suportar molt més temps aquesta 
situació. 
 
No entenen perquè han estat oblidats, amb la creació d’una línea d’ajudes 
directes s’hagués pogut demanar la subvenció de la Generalitat. Han 
estat poc efectius, perquè disposant de diners per engegar-les, no ha 
sapigut canalitzar-les, i no han estat capaços d’habilitar mecanismes per 
ajudar-los. 
 
Des de el PVI, notem a faltar en l’equip de govern una mancança de 
compromís total i absolut amb els comerciants, perquè podía fer molt i 
no ha fet res. 
 


