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Compromís t’explica el ple d’aprovació del pla d’ajust 
Compromís va demanar el tractament per separat dels tres assumptes que s’incloïen en un sol punt de 

l’ordre del dia, però el PP es va negar, així i tot la nostra portaveu va explicar la nostra posició per apartats. 

Dació de compte de la relació de creditors de l'Ajuntament de Xàtiva 

Cristina Suñer va fer notar que hem pogut conéixer aquesta relació pel Reial Decret del 

govern de l'Estat, Montoro, el seu ministre, ha fet traure a la llum les vergonyes dels 

seus ajuntaments i comunitats autònomes. 

No som un exemple per al País Valencià, com diu Rus, hi ha altres ajuntaments que no 

tenen factures pendents, i a més ací hi ha serveis bàsics per pagar de l'any passat, com 

la recollida de fem, l'aigua, el gas, la llum... 

El PP xativí i valencià pega la cabotada al que es diu des de Madrid i s'oblida de 

reclamar un millor finançament local i autonòmic. També han arraconat la supressió de 

les diputacions, que augmentaria els diners disponibles. 

Ací pots veure la 

primera intervenció 

de Cristina Suñer 

en el ple 

Reconeixement extrajudicial de crèdits 

Són les factures que s'afegeixen a la relació ja coneguda fa dies, les que s'han 

reconegut en 2012 però són anteriors. Hi ha 2,7 milions d'euros entre Ajuntament i 

Consell Esportiu, i en 15 dies ha augmentat 1 milió d'euros. 

Però el que és més greu és que els regidors del PP vulneren contínuament les normes 

que ells mateixos aproven en les bases d'execució del pressupost. Existeix un informe 

de la intervenció de l'Ajuntament que fa veure que hi ha moltes factures incorrectes, 

d'actuacions fetes amb adjudicació directa i sense traure a concurs. Suñer va anunciar 

que Compromís denunciarà en la fiscalia aquesta aprovació adjuntant l'informe 

d'intervenció. Segons la nostra portaveu, "l'únic que vol el PP és mantindre's en el 

poder". 

I ací pots veure la 

rèplica a la 

intervenció del 

regidor del PP 

Aprovació del pla d'ajust 

Per a Suñer, "és un pla sense imaginació ni fórmules, és un pla tècnic, no polític, i no té uns objectius clars de cap 

on ha d'anar la ciutat. No es compliran els seus objectius, perquè el PP no farà ara el que mai ha fet: controlar la 

despesa corrent." A més, el pla no contempla les propostes de Compromís aprovades pel ple, com són demanar al 

catastre la revisió dels valors dels habitatges de Xàtiva i la modificació de l'ordenança de l'IBI. 

Suñer va destacar alguns dels defectes del pla: 

 Es reconeix que no ha hagut inspecció els últims anys, i ara es vol recaptar regularitzant els habitatges il·legals. 

 Es tenen en compte els deutes de la Generalitat, que veurem si cobrem, i que no contempla el Reial Decret. 

 S'amortitzen llocs de treball per jubilació sense fer una anàlisi de les necessitats, i no es diu res dels 'enxufats' a 

l'Ajuntament. 

 Rebaixen un 10% la neteja de la ciutat quan no paren de pagar neteges extraordinàries. 

 El pla, en resum, no és per ajustar la despesa, continuaran gastant el que voldran, però ens repartiran el deute 

entre totes les xativines i xativins. 

A tot açò el PP va respondre banalitats, i Rus com sempre, no va respondre les nostres preguntes, i es va 

dedicar a parlar de coses passades fa quasi vint anys, sense aclarir cap de les factures incorrectes. 
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