
Un govern local més fort 

Aquesta setmana, l’Ajuntament de Vila-real hem donat un pas important. Durant els últims 

cinc anys, estic orgullós de dir que hem conformat un equip de gent compromesa amb la 

defensa de la nostra ciutat, que treballa dia a dia per fer avançar Vila-real. Aquest és l’objectiu 

de tots i cadascun dels regidors i regidores que conformem l’equip de govern municipal. Amb 

els nostres encerts i , per què no reconèixer-ho, també alguns errors, hem aconseguit  assentar 

les bases del Vila-real que volem per al futur. Ha estat un treball i un projecte de tots. Per això, 

la remodelació de govern que hem aprovat aquesta mateixa setmana no es redueix a un canvi 

de cares en les regidores. 

El que aconseguim amb aquesta remodelació és un govern més fort, més eficaç, que posa en 

valor l’esforç de tot l’equip i ens prepara per a combatre millor el llast dels empastres dels 

governs del PP. Després d’any i mig de gestió, coneixem millor el que tenim per davant. A força 

de sentències i maçades, hem sabut també que els empastres heretats del PP seguiran 

llastrant molts anys més la vida municipal. És el moment, doncs, de rearmar-nos per a guanyar 

efectivitat. I això és el que hem fet.  

Quan vam iniciar la legislatura, més de la meitat dels regidors i regidores eren nous en tasques 

de govern; per això, l’estructura que vam idear els permetia entrar en contacte amb la gestió 

municipal i adquirir experiència, sempre amb vistes a incrementar les responsabilitats al llarg 

del mandat. Amb aquesta remodelació fem aquest pas, donant majors responsabilitats a 

regidors i regidores ‘nous’ i en un moment, a més, en què ens calen tots els esforços i capacitat 

per a fer front a la ruïna de la gestió del PP i defensar-nos les sentències i empastres que ens 

han col·locat en una situació molt delicada.  

Som conscients dels errors que hem pogut cometre; entre ells, ho hem dit ja moltes vegades, 

aplicar una baixada del 10% en els rebuts de la contribució creient que teníem controlada la 

bomba de rellotgeria del mal anomenat “urbanisme a cost zero” del PP. Però com som 

conscients dels nostres erros i en el nostre ADN està pagar i complir amb els compromisos 

adquirits, en particular amb les xicotetes empreses locals, estem adoptant les mesures 

necessàries per a fer-ho. Entre elles, l’actualització del IBI o la mesura, anunciada la setmana 

passada, d’accelerar els pagaments de les factures pendents a partir de la previsió d’ingressos 

extraordinaris. 

També la reorganització de competències en el govern municipal, n’estem convençuts, ens 

ajudarà per a reforçar-nos i complir els objectius que, des de la humilitat i el coneixement que 

no sempre tot ho podem fer bé, ens hem marcat per a la resta de la legislatura: que els 

empastres dels governs anteriors ens afecten el mínim possible, aconseguir majors recursos 

d'altres administracions i treballar pel Vila-real del 2025, sobre la base del projecte de ciutat 

que, entre tots, hem anat construint en els últims cinc anys. Mentrestant, altres seguiran, com 

diu el refrany, “buscando la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el propio”.  


