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Excuses de mal pagador                                                      Maria Dolores Miralles        
 

En la sessió ordinària del mes de desembre, un dels punts que es portava a 
l’aprovació era l’ordenança municipal reguladora de la zona blava, on es 
consoliden els preus de la legislatura passada que van sofrir un augment les 
fraccions de minut del 33% al 150% i el més greu de tot es que no es 
contemplen la mitja hora gratuïta dels pàrquings soterrats. 
 
En el decurs del plenari va faltar a la veritat, la regidora de Hisenda quan va 
afirmar categòricament que es mantenia els 30 minuts gratuïts, perquè en el 
punt 4 de l’ordenança, on estan recollits els preus de les tarifes, no esta 
reflectida. En aquest punt que parla dels estacionaments en aparcaments 
municipals, diu que la tarifa general és de 2 cèntims d’euro/ minut. No han 
tingut voluntat política de incloure-la, perquè s’haguera pogut arreplegar 
perfectament 30 minuts/ 0 euros i al minut 31/ 2 cèntims minut. per PSPV, 
Tots i Totes Vinaròs i Compromís, pretenen portar l’ajuntament com si fos 
una empresa privada perquè no entem aquests empeny recaptatori. 
 
Els vull recordar que la zona blava, i els pàrquings soterrats va ser una 
demanda  dels comerciants, perquè demanaven mobilitat i un tràfic rodat 
perquè era l’única solució per a poder competir amb el Centro Comercial, 
perquè perillava l’activitat comercial per la mancança d’aparcaments. Des de 
l’ajuntament  vam apostar en aquells moments en atendre les demandes de 
la gent i ens llançarem de cap en fer una realitat els pàrquings soterrats de 
la Plaça Sant Antoni i tirar endavant el passeig marítim, així com el pàrquing 
soterrat del Passeig Colom. Calia posar tots els mitjans necessaris per 
afavorir la vida dels ciutadans, intentar fer-la més còmoda, perquè estàvem 
convençuts, i el temps ens ha donat la raó, que férem  una gran feina, 
perquè vàrem facilitar l’accés als veïns i dels pobles del voltant a comprar 
als nostres comerços i al mateix temps impulsarem el nostre comerç de 
proximitat. 
 
El PVI vam ser molt  crítics quan es va tindre que fer una modificació del Pla 
Normatiu del 2021, al mes de setembre, on van tindre que incloure aquesta 

ordenança, que se’ls havia oblidat, quan és un nou concepte legal que s’ha 
introduït en la LLei9/2017 del 8 de novembre de Contractes del Servei 
Públic. Com ve sent habitual  en vostès, no tenen una visió global, una volta 
més, notem a falta una mancança de previsió perquè tots eren coneixedors 
que el contracte de la zona blava finalitzava al febrer del 2022, per tant l’ 
ordenança de les tarifes per estacionament de vehicles de tracció mecànica 
en les vies públiques del nostre municipi, tenia que estar inclosa en el mes 
de febrer. 
   
En el decurs del plenari, els vaig preguntar que suposàvem que esta mesura 
del 30 minuts gratuïts, ho posarien en les propostes de millora del nou 
contracte que es traurà a licitació del nou servei de la zona blava. Esperem 
que siga el més aviat possible, perquè des de que es va rescindir el 
contracte ja fa tres mesos per incompliments, estem vivim un caos 
circulatori, on es impossible aparcar en el centre de Vinaròs, posant en perill 
la campanya nadalenca, davant la impossibilitat de la mancança de places 
lliures, la qual cosa he fet que molts decidiren no apropar-se al casc antic a 
comprar i marxar a centres comercials propers a la nostra ciutat. 
 
Però la pregunta que ens fem des de el PVI? Voldrà la nova adjudicatària 
del servei regalar la mitja hora gratuïta? Creiem que les empreses que es 
presentaran al concurs, és per guanyar  diners, no per perdre’n. Aleshores 
dubtem que si és una proposta de millora del nou contracte, podem sortir  
mal parats com en aquest últim contracte. Pensem  des del el PVI, què és 
millor rebaixar el cànon que preveu recaptar l’ajuntament de 200.000 €,  
perquè de segur que sortirem guanyant els vinarossencs. 
 
Ens reafirmen des de el PVI que assumir els 30 minuts, hagués tingut que 
estar inclosa SI o SI , en l’ordenança  municipal, fer-se càrrec l’ajuntament, 
perquè a la fi és una bona mesura per tots nosaltres, i de segur que 
comptaria amb el vistiplau de la ciutadania. La resta d’explicacions que ens 
volen fer creure l’equip de govern són excuses de mal pagador. 


