
Generem oportunitats  

Aquesta crisi sanitària inèdita que vivim ens ha situat als ajuntaments davant la necessitat 

d’activar polítiques i recursos d’estímul econòmic eficaces i que garantisquen una recuperació 

de futur i no solucions improvisades d’escàs recorregut. Alguns consistoris, en la carrera per 

voler ser els primers i copar titulars, han anunciat mesures  que després s’han demostrat 

il·legals, inviables o contraproduents. Nosaltres vam tenir clar des del primer moment que no 

cauríem en aquesta equivocació de precipitar-nos i llançar propostes a la ciutadania des de la 

demagògia. Tot el contrari, la nostra prioritat ha estat actuar amb diligència però des de la 

reflexió i l’anàlisi de l’escenari actual i futur, escoltant a aquells que més estan patint els 

efectes que en l’economia i la societat està tenint aquesta pandèmia i escoltant també a  

l’oposició.  

A l’Ajuntament de Vila-real no hem estat parats ni un minut des que el virus va capgirar per 

complet el dia a dia de la ciutat; però és ara, en el moment en què la maquinària de sectors 

que han estat paralitzats com el comercial i hostaler torna de nou a activar-se, quan estem en 

disposició de prendre mesures com la que hem anunciat aquesta setmana. La suspensió de les 

taxes per ocupació de via pública de mercats de venda no sedentària, terrasses i quioscos fins 

el 31 de desembre ajudarà els nostres autònoms i empresaris a encarar la reactivació dels seus 

negocis. Serà un procés lent, en el que necessitaran temps i esforç per tornar a una normalitat 

que encara tardarà en arribar. Però que no dubten que els farem costat en tot allò que estiga 

al nostre abast.  

De fet, la suspensió de les taxes per ocupació de via pública  suposarà, en la pràctica, una 

injecció en l’economia de 180.000 euros, que són els diners que deixarà d’ingressar 

l’Ajuntament per aquests tributs i que els empresaris i comerciants podran destinar a cobrir 

altres necessitats. A més, hem volgut anar un pas més enllà i, atenent també les peticions que 

ens han fet arribar des del sector d’hostaleria i restauració, facilitarem, allà on tècnicament 

siga possible, l’ampliació de terrasses, preveient que durant un temps haurem de conviure 

amb restriccions d’aforament i ocupació en espais públics.  

El sobtat impacte de la pandèmia, amb la paralització de gran part de l’activitat econòmica des 

del 14 de març, ha requerit també de respostes per part de les administracions amb més 

competències i múscul que els ajuntaments, com la Generalitat Valenciana, que va aprovar 

una línia d’ajudes per a autònoms. Immediatament, a Vila-real vam activar una oficina 

municipal d’assessorament, amb la col·laboració de la Unió de Comerç Vila-real, per a que cap 

comerciant i autònom de la ciutat es quede sense aquesta subvenció per problemes en la 

tramitació.   

Però sabem que la nostra prioritat ha de ser generar oportunitats. Com jo dic sempre, donar 

canyes de pescar per a que cadascú es guanye la vida amb el seu esforç i treball. Sabem, 

perquè coneixem molt bé la idiosincràsia de la nostra ciutat i la nostra gent, que els 

empresaris, treballadors, comerciants i emprenedors de Vila-real volen treballar i no dependre 

de les ajudes o subvencions. Volen contribuir a generar riquesa i prosperitat per a la nostra 

terra. Per això, des de l’Ajuntament generarem eixes oportunitats per a que la nostra ciutat 

torne a la velocitat de creuer que portava abans d’aquesta crisi. Ara es tracta d’ajudar a 



renàixer, intentant que ningú acabe tancant la persiana i ajudant a reobrir-la com més 

prompte millor.  


