
 

 

El 20N no t’ho penses…  FES PAÍS 

Novembre 2011 

Butlleta d’informació digital 

editada pels Col·lectius del Bloc—

Compromís i  Bloc Jove de Xàtiva. 

Número 3 

EXPLICA COMPROMÍS 
(Pots seguir aquests hipervincles) 

Exercir la democracia. Referèndum Baldoví. 

Practicar la Solidaritat. 

Espot de Campanya Compromís 

Espot Campanya Joan Baldoví 

Xàtiva 

Vos expliquem el ple celebrat el passat divendres 4 de novembre 

a l’Ajuntament de Xàtiva i les valoracions del nostre grup: 

 Es va tornar a parlar de la cessió de la recaptació de l’IBI 

(‘Contribució’) a la Diputació de València, per una errada en la re-

dacció de l’últim acord que va fer que els tècnics de la Diputació no 

l’acceptaren. Cristina Suñer, la nostra portaveu va tornar a insistir 

en què “Aquest sistema no ens agrada, el més convenient és la 

recaptació pels propis funcionaris de l’Ajuntament que tindria cost 

0, mentre que la Diputació s’endu l’1% de tots els rebuts”. 

 Es van aprovar les actuacions a les que obliga la llei mesures de 

lluita contra la morositat. Segons Suñer “els deutes que tenen els 

Ajuntaments són conseqüència del mal finançament de les institu-

cions locals, que han de recórrer sempre a subvencions, en compte 

de tindre els diners directament.” Rus va reconéixer que es deuen 

molts diners a l’Ajuntament. 

 En l’aprovació de les ordenances fiscals, Suñer va detallar les pro-

postes de Compromís per a l’IBI, amb diverses bonificacions, que 

vos farem saber en un altre butlletí. 

 En la sol·licitud d’un préstec a l’Institut de Crèdit Oficial per pagar 

factures per valor de més d’un milió, el nostre grup va demanar que 

no es fera la sol·licitud, doncs hi ha factures en el llistat que poden 

fer que l’ICO rebutge la sol·licitud (un altre rebuig, i ja serien dos en 

un mes) 

 La proposta de Compromís de demanar a l’oficina del Cadastre la 

revisió del valor de totes les vivendes i terrenys de Xàtiva va ser 

aprovada amb el vot a favor de tots els grups, inclós el PP. Així, 

gràcies a la nostra iniciativa, deixarem de pagar més del que ens 

toca en la contribució, i podrem fer transaccions sense que hisenda 

les penalitze per fer-se per baix del valor cadastral, situació molt 

habitual per la baixada continuada dels preus de tot tipus d’habi-

tatge.  

 Continua endavant la nostra proposta de declarar caducats tots el 

PAIs programats i no realitzats. Ara va ser el torn del PRI ‘Entre 

muralles’, que pretenia construir casetes on estava el cine d’estiu 

de l’Avinguda Selgas. 

Joan Baldoví. 

Candidat de Compromís 

Al Congrés dels Diputats per València. 

Compromís t’explica el ple 

Pots contactar amb nosaltres: 

blocxativa@gmail.com www.blocxativa.com 

Carrer hostals, 17 baix. Xàtiva. 

Ajuntament de Xàtiva. 3ª planta. Grup polític munci-

pal Bloc-Compromís. Albereda Jaume I, 1. Xàtiva. 

Si no desitges rebre la  aquesta butlleta, envia’ns un correu indicant-

ho i no te la enviarem mes. 

http://explica.compromis.ws/
http://explica.compromis.ws/solidaritat/
http://youtu.be/jzcHns9jUeE
http://www.youtube.com/watch?v=-68breyA_4U
mailto:blocxativa@gmail.com
http://blocxativa.com

