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EXPLICA COMPROMÍS 

XÀTIVA 

Compromís t’explica el ple de gener BLOC-COMPROMÍS PRESENTA AL·LEGACIONS ALS 

PRESSUPOSTOS DE L’AJUNTAMENT PER A 2012 
Una vegada més, com l’equip de govern buida de 

competències el ple, no hi havia decisions importants a 

prendre, només es donava compte dels canvis en les 

delegacions per l’entrada a l’equip de govern d’Enrique 

Perigüell en substitució de Marcos Sanchis. Però, al final, com 

tantes altres vegades, el ple va tindre sentit per les propostes i 

les preguntes de l’oposició. 

Així i tot vam tornar a veure una mostra de la incompetència i la 

manca de criteri de l’equip de govern per part de la regidora 

d’esports Yolanda Sipán, que va plantejar una moció per tal de 

rebaixar el preu d’utilització de la llum artificial en les pistes de 

la Ciutat Esportiva. Sembla ser que en els quatre primers dies 

de funcionament, els usuaris es van negar a pagar els preus 

desorbitats que havia posat el PP, i no han tingut més remei 

que rectificar, amb el que suposa de modificació de les taxes ja 

aprovades, pressupost del Consell Esportiu, etc. El PP ha 

construït una Ciutat de l’Esport massa cara, i pensada per a 

guanyar eleccions, no per a mantindre-la després. 

MOCIONS 

Els tres grups de l’oposició van plantejar mocions, dotant de 

contingut el ple. Per part de Compromís, vam recolzar les 

demandes de la Plataforma en defensa de l’Ensenyament 

Públic, amb una moció que rebutjava la cessió de sòl públic per 

a fer centres escolars concertats. Podeu veure en aquest enllaç 

la moció i la seua argumentació. El PP va votar en contra. 

PREGUNTES 

 Cristina Suñer va preguntar al regidor d’hisenda, Ramon Vila, 

si havia llegit les nostres al·legacions al pressupost, a la qual 

cosa aquest va contestar que no. Sembla ser, no obstant, que 

els funcionaris sí que són conscients d’aquestes al·legacions, i 

han fet que es prorrogue el pressupost de l’any passat fins que 

es resolguen les al·legacions. 

 Cristina Suñer va fer notar que el nou regidor Enrique 

Perigüell havia signat l’adjudicació de l’escoleta de nadal (per 

cert, a un simpatitzant del PP) sense haver-se signat encara la 

resolució adjudicant-li les competències. 

 Cristina Suñer, davant  la campanya publicitària de l’equip de 

govern sobre l’atenció telefònica del 010, ‘necessite la teua 

participació per a millorar la ciutat’, va suggerir una sèrie 

d’actuacions de recuperació de la imatge de Xàtiva, que podeu 

veure en aquest enllaç. 

 Joanjo Garcia va repetir la pregunta de en què s’havien 

gastat 331 € en un allotjament i desdejuni i 494 € en un dinar 

en l’hotel Mont-Sant. Sembla ser que la reina de la fira i les 

seues dames es van quedar a dormir i a l’endemà van dinar 

amb els acompanyants i dos regidors. I nosaltres preguntem: 

són necessàries aquestes despeses, i més donada la situació 

actual? És un insult que es gasten diners en aquestes coses 

quan hi ha gent que no arriba a fi de mes. 

Suñer: “Es consignen quantitats 

com a inversions que realment són 

despesa corrent, i no s’aporta la 

documentació que les justifique.” 

El grup municipal BLOC-Compromís 

de l’Ajuntament de Xàtiva ha presentat 

al·legacions als pressupostos de 

l’Ajuntament per a 2012, degut a la 

manca de documentació en 

l’expedient del pressupost.  

SUÑER (COMPROMÍS) QUALIFICA DE ‘INSERVIBLE’ I 

‘NOMÉS FAÇANA’ LA BORSA DE TREBALL DE 

L’AJUNTAMENT DE XÀTIVA 

La borsa de treball convocada per l’Ajuntament només 

demana la presentació de la instància junt amb un Currículum 

i el DNI. Per a Suñer,“només és una façana per a fer veure 

que l’Ajuntament fa alguna cosa per a crear llocs de 

treball baixar les xifres de l’atur, quan no està fent 

absolutament res. L’Ajuntament el que hauria de fer és 

convocar una borsa de treball amb les dades dels llocs de 

treball per als quals es podria optar i hauria d’arbitrar uns 

criteris per a baremar les diferents sol·licituds” 

EL PP ES RATIFICA EN NO VOLER INCLOURE 

COMPROMÍS I EU EN EL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL 

Garcia Terol: “el Consell Esportiu, si vol 

ser democràtic, ha de comptar amb la 

participació de tots els grups polítics 

municipals i de tots els sectors esportius 

amb suficient diversitat” L’equip de govern 

de l’Ajuntament de Xàtiva s’ha ratificat en la 

seua negativa a reformar els estatuts del 

Consell Esportiu Municipal per tal d’incloure 

en el Consell de Gerència representants de 

tots els grups municipals, com va prometre la 

regidora d’esports a principi de la legislatura.  

EL BLOC JOVE DE XÀTIVA PARTICIPA EN EL HUITÉ 

CONGRÉS AMB EL LEMA: 

‘MÉS COMPROMÍS, MÉS PARTICIPACIÓ’ 

www.blocxativa.com  

Si no has rebut aquesta butlleta per correu i desitges rebre-la, envia un correu a blocxativa@blocxativa.com 
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