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El grup municipal BLOC-Compromís, un any de propostes

El ‘Projecte Taronja’ del Carraixet, el PRI ‘Entre Muralles’, el PAI ‘Albai-
da’, el PAI ‘Canyoles’, la unitat d’actuació ‘Cova del Pernil’ o el progra-
ma urbanístic ‘Paperera Sant Jordi’, són actuacions urbanístiques 
promogudes en els temps del ‘boom’ immobiliari i que ara no tenen 
sentit. El nostre grup municipal ha aconseguit que algunes d’elles 
estiguen a hores d’ara caducades o en procés de decretar-se la 
seua caducitat, a partir d’una proposta que vam presentar en el ple.

BLOC-Compromís aconseguirà que el va-
lor cadastral dels immobles siga el just
L’Ajuntament de Xàtiva va aprovar una proposta de BLOC-Compromís 
per demanar la revisió cadastral de tots els immobles de la ciutat. 
Aquesta revisió farà que s’ajuste el valor cadastral dels habitatges 
al seu valor real, que en aquests moments es troben sobrevalorats. 
Açò tindrà dos efectes: la reducció de l’impost que es paga per ells 
(contribució) i la possibilitat de vendre’ls al preu de mercat sense 
penalització, cosa que no es pot fer ara per ser aquest inferior al ca-
dastral en moltes ocasions.

BLOC-Compromís proposa una revisió de l’IBI en la que la majoria paga 
menys, s’afegeixen bonificacions i es penalitzen els especuladors
El grup municipal BLOC-Compromís va aconseguir la 
unanimitat de tots els grup de l’Ajuntament en iniciar 
una revisió de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost 
de Béns Immobles (contribució). Des del nostre grup es 
va recordar a  l’equip de govern que la normativa actual 
de l’IBI no recull totes les possibilitats que contempla 
la llei, i que es pot  fer que la majoria pague menys recap-
tant els mateixos o més diners. Posteriorment vam pre-
sentar en roda de premsa la nostra proposta que inclou 
una rebaixa generalitzada del tipus, així com bonifica-
cions als immobles del nucli històric i de les pedanies, 
als que utilitzen energia solar, una millora en la bonifi-
cació a les famílies nombroses... Per a no reduir els in-
gressos s’incrementa el tipus a les grans propietats i es 
penalitza els qui són propietaris de molts immobles i ni 
els utilitzen ni els tenen llogats, o siga, els especuladors.

Així mateix vam aconseguir que s’aprovaren les nostres propostes sobre seguretat vial i per a la creació 
d’un reglament i un registre de regals, encara que al PP li costa portar-les a terme... També vam aconse-
guir que s’exigisca a les empreses grans que treballen amb l’Ajuntament que presenten un pla d’igualtat, 
el que ha provocat que l’Ajuntament es plantege també elaborar el seu.

Joanjo Garcia i Cristina Suñer, els nostres regidors



El grup municipal BLOC-Compromís, un any de reivindicacions
Hem presentat aquest primer any de legislatura un total de catorze mocions 
al ple de l’Ajuntament, la majoria de les quals han sigut rebutjades pel PP. 
En elles hem volgut fer sentir la nostra veu sobre diverses qüestions que, 
d’una manera o altra afecten a les xativines i als xativins. Entre elles des-
taquen: el rebuig a la Reforma-Express de la Constitució (rebutjada per PP i 
PSOE), la sol·licitud de la supressió de les Diputacions (rebutjada pel PP), la 
moció per demanar la destitució de la delegada del govern, Paula Sánchez de 
León, per la brutalitat policial en les manifestacions d’estudiants de València 
(rebutjada pel PP), el rebuig a l’amnistia fiscal del PP (rebutjada pel PP), la pe-
tició de la commemoració dels 50 anys de ‘Nosaltres els Valencians’ de Joan 
Fuster, (rebutjada pel PP), la petició de la reprovació de la ministra Ana Pastor 
per la seua manca de recolzament al corredor mediterrani (rebutjada pel PP), 
l’exigència de  depuració de responsabilitats en Bankia (rebutjada pel PP)...

BLOC-Compromís Xàtiva, un any de crítiques al desgovern del PP
Des de Compromís Xàtiva hem estat vigilants a les actuacions de l’equip de govern del PP i hem criticat totes les 
que hem considerat incorrectes, especialment les referides a l’àrea econòmica en la que hem pogut veure com el 
PP ha hagut de traure a la llum més de deu milions en factures d’anys anteriors, i com un alcalde que s’ha dedicat 
a gastar sense control en festes i capricis és incapaç de gestionar la crisi. Al llarg d’aquest any hem criticat també:
• L’Ajuntament torna a Llanera SL els avals de la plaça de bous sense haver signat la recepció de les obres.
• La jubilació del director del museu el deixa sense un responsable a temps complet.
• El pressupost de 2012 consigna com a inversions despesa corrent, el recorrem i la resposta ens dóna la raó.
• El pla d’ajust fa recaure en la ciutadania el desgovern del PP.
• El PP utilitza el dia del llibre de forma partidista i nosaltres no participem.
• El PP torna a organitzar la recreació dels Borja i la Festa de l’arròs al forn amb diners de tots en temps de retallades 
en recursos bàsics. Nosaltres ho vam qualificar d’immoralitat.

El col·lectiu del BLOC Jove de Xàtiva, un any de lluita per les i pels joves
El col·lectiu del BLOC Jove de Xàtiva, dirigit per la seua secretària local, 
Reis Gallego, ha estat present en totes les reivindicacions que s’han fet 
a la ciutat, i ha exigit el respecte als drets de les i els joves. Així ho han fet 
tant en les seues intervencions en ràdio com en els seus comunicats de 
premsa, parlant, entre altres temes de:
• El Congrés del BLOC Jove, en el que Reis es va incorporar a l’executiva.
• El suport a la plataforma en defensa dels serveis públics, participant en 
les seues mobilitzacions, a la vaga general i a les vagues en educació.
• El rebuig al nou conveni entre l’Ajuntament i la Universitat Catòlica en el 
que se li cedeix les instal·lacions de la Ciutat de l’Esport sense cost i es con-
cedeixen bonificacions als seus alumnes, però no a les xativines i xativins 
que són alumnes d’una altra universitat.
• La participació en la campanya #novullpagar, reivindicant el rescat de 
les autopistes de peatge valencianes.

El col·lectiu Compromís Xàtiva, un any de treball i presència
El col·lectiu local de BLOC-Compromís Xàtiva ha estat present en la vida 
xativina, fent sentir la nostra veu  i escoltant les necessitats i inquietuds 
de les xativines i els xativins. Així, la secretària d’igualtat i polítiques so-
cials, Maite Díaz, és la nostra representant en el Consell de la Dona i en el 
nou Consell Local d’Acció i Emergència Social i participa en la Platafor-
ma en Defensa dels Serveis Públics. Díaz ha fet propostes com l’exigència 
del pla d’igualtat a les empreses que treballen per a l’Ajuntament i ha criti-
cat l’oferiment del servei d’empreses privades als demandants de teleas-
sistència. El nostre col·lectiu es troba representat en l’estructura del BLOC 
a nivell comarcal i nacional, a través dels seus consellers nacionals, Cris-
tina Suñer i Joanjo Garcia, i del secretari d’organització comarcal, Josep 
Maria Sebastià, que també és el secretari del grup municipal.

EXPLICA COMPROMÍS XÀTIVA núm 1 - Juny 2012


