
El llast del urbanisme del PP a Vila-real 

La gestió pública és una responsabilitat que va molt més enllà del moment present que ens toca 

gestionar. Les decisions que prenem afecten també el futur i, per tant, es veuen també afectades 

per decisions que altres van prendre, en ocasions de forma gravíssima i durant molt de temps. 

En el cas de Vila-real, la gestió urbanística i econòmica dels últims governs del Partit Popular 

segueix llastrant el moment present i el futur de la nostra ciutat, a pesar del pas dels anys.  

Malauradament, no ho diem només nosaltres. Ho diuen, insistentment i de manera continuada, 

la Justícia i les resolucions del Jurat d’Expropiació que segueixen arribant a les juntes de govern 

local. En la recta final de l’any, quan ho teníem ja tot preparat per a iniciar el 2021 amb uns 

pressupostos prudents i responsables, la notificació de noves resolucions urbanístiques ho va 

fer saltar de nou tot pels aires. 

El pagament de resolucions, sentències i altres empastres derivats de la gestió urbanística del 

Partit Popular ens ha costat ja més de 29 milions d’euros des que vam assumir la gestió 

municipal, en l’any 2011. Ara, l’herència del PP ens torna a donar una maçada. En concret, en la 

recta final de l’any hem rebut la notificació oficial de 12 expedients del Jurat d'Expropiació i una 

sentència del TSJCV que sumen més de 12,5 milions d'euros que no teníem previstos i que, per 

tant, condicionaran de manera inevitable els comptes per al pròxim exercici, que hem hagut de 

posposar.  

Un exemple més de la situació de crisi en què l’urbanisme del Partit Popular -aquell que 

s’omplien el pit en dir que era a cost zero, però que altres estem pagant encara 10 anys després- 

ha situat la nostra ciutat. Perquè a Vila-real, com hem explicat moltes vegades en els últims 

mesos, vivim tres crisis simultànies: la de l’urbanisme, que continua posant en greu risc 

l’economia municipal, com queda de nou en evidència; la crisi del deute del PP, que, després 

d'un préstec de 20 milions en 2010, ens ha situat com la segona ciutat de la Comunitat 

Valenciana amb més deute per habitant; i, per últim, la crisis sanitària, social i econòmica de la 

covid-19, que ha vingut enguany a sumar-se a les dues crisis preexistents. 

El cas és que, a dia de hui, tenim damunt la taula el pagament d’un total de 12.574.279,71 euros 

en resolucions urbanístiques del Jurat d’Expropiació i una sentència del TSJCV, tots 13 

expedients causats per la gestió que el PP de Vila-real va fer del territori, que ens bloquegen de 

nou les previsions de l'any que ve. Estem treballant amb els serveis tècnics i jurídics de 

l'Ajuntament per a veure quina solució podem donar-li, sempre amb dos criteris clars: la defensa 

dels interessos de Vila-real i garantir que les necessitats de la ciutadania i la prestació dels serveis 

bàsics queden cobertes. Que el llast de l’herència del Partit Popular afecte el mínim possible al 

dia a dia dels vila-realencs i no bloquege el futur de la nostra ciutat.  


