
Intervenció de Maria José Amigó (BLOC) en el ple ordinari del 30 de novembre de 
2011 en relació a la proposta de pressupostos presentada pel Partit Popular en què la  
partida de retribucions alts càrrecs s'augmenta de forma que l'alcalde passa de cobrar 

15000 a 30000 euros anuals

Després d'escoltar la gravació de les paraules que va dir vosté en el miting de 
campanya de les eleccions de maig, jo li pregunte: Sr. Traver, vosté es reconeix? 
Resposta de l'alcalde: “si hem reconec, i ho vaig dir, però si des de que sóc  
alcalde he anat 0 a la meua empresa...” i qui l'impedix que vaja vosté a la seua 
empresa? Pot  vosté compaginar  el  treball  en la  seua empresa en el  càrrec 
d'alcalde, i a mi no m'ho ha de contar, que vaig compaginar durant 2 anys i mig 
el carrec d'alcaldessa en la meua feina. 

Després de la seua intervenció en la que ens ha dit que anava a estalviar-nos la 
nostra intervenció, i que després de la pressió social  que hem fet al voltant 
d'esta setmana anava a baixar-se el sou, per un moment he pensat que se li 
havia aparegut la Mare de Déu de la Cova Santa i que anava a deixar el sou 
com estava, o a baixar-lo a 10.000, 9.000, o 6.000 €, però ja veig que no, que 
és a 30.000 €, el doble del que hi havia ara. 39.000 € ens semblava un insult, 
però 30.000 € continua pareixent-nos un insult a tots els veïns i  veïnes del 
poble que vosté representa,  però sobretot,  un insult,  als  veïns i  veïnes que 
estan  passant-ho  molt  malament  per  la  crisis  econòmica  del  País,  que  no 
sembla tindre fi. 

Sr. Traver, quan vosté va optar a l'alcaldia de Bonrepòs i Mirambell ja sabia el 
que cobraria, sabia que el sou de l'Alcalde era de 15.000 € anuals. Nosaltres 
considerem que tot el  que treballa ha de cobrar un sou, però un sou de 15.000 
€ per ser Alcalde de Bonrepòs i Mirambell, ja està bé, inclús considerem que ara 
era el moment de baixar-lo i donar eixample a la ciutadania, no de pujar-lo, 
donada l'actual conjuntura econòmica. 

Vosté, quan jo mateixa vaig ser alcaldessa era regidor (encara que ara sembla 
que ho vulga oblidar i actua com si mai haguera sigut regidor amb delegació  
d'aquest ajuntament i ja sabera la dedicació que suposa la gestió municipal). 
També venia als plenaris quan la portaveu del seu partit demanava a l'anterior 
alcalde que es baixara el sou, i venia als plenaris quan no varem consentir que 
el  Sr.  Raga  cobrara  el  seu  sou  com  a  indemnització  sen  es  cotitzar  a  al 
Seguretat Social. En les actes dels plenaris ho pot llegir, si es que ho ha oblidat.

També sabrà vosté, que en este Ajuntament l'Alcalde/ssa mai ha cobrat més de 
20.000 euros, i quan la Sra. Bosch es va pujar el sou de 14.000 € a 20.000 €, el 
seu partit també va votar en contra i va criticar eixa pujada de sou. 
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Però allò ben cert és que en este poble l'Alcade/ssa, mai ha cobrat més de 
20.000 €, independentment que fera més o menys hores, això depenia del seu 
compromís amb el poble, de la seua vocació de servei, i de la seua capacitat de 
treball. 
Jo, per exemple, quan era alcaldessa, venia pràcticament TOTES les vesprades i 
quasi  tots  els  matins  i  només  érem  2  regidors  per  portar-ho  tot.  Ara  bé, 
nosaltres sols érem 2 regidors, però amb la voluntat, la capacitat de treball i la 
vocació de servei dels 2 regidors i de la resta de la gent del col·lectiu del Bloc 
vàrem ser capaços de gestionar l'ajuntament. Aixi que al PP que són 6 regidors 
podrien fer moltes coses si tots arrimaren el muscle, sense necessitat que siga 
sols vosté, el que ho gestiona pràcticament tot, perquè ara sembla que viu a 
l'ajuntament de la faena que ha de fer. Si delegara en la resta de regidors i 
cadascun assumirà plenament les seues competències no seria necessari que 
vosté dedicara tantes hores com diuen que dedica, ni  que es pujara el  sou 
emparant-se en la dedicació. Ha fet referencia vosté que el Bloc si que tenia 
assessor,  recordar-li  que  l'assessor  del  Bloc  era  una  persona  absolutament 
preparada, i que sols cobrava 12.000 €, i que a més en el moment en què el PP 
i el PSOE volien tirar-lo va dimitir, no va estar més de 2 anys com assessor. 
Vosté diu que no té assessor, dic jo que en les 10.000 € que va a cobrar la Sra. 
Trives ja podrà fer-li d'assessora. 

En tots els pobles, el  que estan fent els alcaldes és congelar o rebaixar les 
retribucions per poder donar exemple a les persones que estan veient com els 
retallen el sou o els fan treballar més hores pel mateix jornal. 

I  més  encara  les  que  estan  a  l'atur  (més  de  350  persones  a  Bonrepòs  i  
Mirambell) o en EROs (cal recordar-li  la situació dels treballador de vàlvules 
ARCO?). S'adona que amb el que vosté s'ha pujat es poden fer moltes coses, es 
poden pagar deutes de l'ajuntament o compensar retallades socials que estan 
portant a terme tant la Generalitat com el Govern Central? 

S'ha parat  vosté a pensar  que és alcalde d'un poble  de poc més de 3.000 
habitants  i  que  cobrarà  més  que  practicament  tots  els  treballadors  de 
l'ajuntament,  i  ni  que  dir  de  qualsevol  altre  treballador,  com  caixers  de 
supermercats, dependents de tenda, treballadors de fabrica, etc.... 

Vosté en el seu míting de campanya va dir, paraules textuals: “Jo, gràcies a la 
meua empresa no necessite ningun sueldo, ni jo ni ningú de la meua 
llista”. 

Si no el necessita perquè se'l puja? A part de mentir a la gent, no creu que 
s'hauria de baixar la retribució i destinar eixos diners a qui si que els necessita? 
O és que és vosté alcalde per guanyar diners a costa dels impostos que paga la 
gent del poble?

No li cau la cara de vergonya? No sent que s'està aprofitant del poble? Si hui 
poguera vosté preguntar a molts veïns i veïnes que el varen votar el passat mes 
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de maig, si estan d'acord en esta decisió, possiblement se sorprendria de les 
seues respostes. 

 Si vosté volia guanyar diners dedicant-se a la política,  i pensava  que el jornal 
d'alcalde de Bonrepòs i Mirambell se li quedava curt, el que podria haver fet és 
posar-se de cunero en la llista del PP d'un altre poble més gran, com la seua 
número 2 es va posar en la llista del nostre poble, i cobrar allí el jornal, per lo 
menys no estafaria als seus propis veïns.  Estafaria als d'un altre poble,  i  ja 
estem acostumant-se que els polítics del PP ens estafen i es gasten els diners 
públics en coses sorprenents com suposades traductores romaneses,  viatges 
familiars, o articles de luxe, per posar algun eixample...

A  més,  hem  vist  coses  curioses  en  el  pressupostos:  es  rebaixen 
considerablement algunes partides com ajudes escolars i solidaritat i ONG en 
4.000 i 2.200 € respectivament, material educació en 600 €, biblioteca en 500 
€,  la  partida  de protecció  civil  en 2.000 €.  I  també curios,  es  rebaixen  de 
manera espectacular el contracte de l'arquitecte, l'advocat i l'enginyer, de l'ordre 
de 10.260 €, 9.500 €, i  3.618 €, i  ens preguntem, pensa fer vosté la feina 
d'arquitecte,  d'advocat  i  d'enginyer??  Pensem que  en  l'aument  de  sou  que 
proposa per a vosté, es que igual té pensat fer la feina d'estos professionals.

I  per  una  altra  banda,  també  ens  preguntem:  la  senyora  Trives  està  en 
l'ajuntament per a col·locar a la seua família? Perquè es molt cridaner que des 
que la Sra. Trives es regidora mínim 2 persones de la seua família han estat 
enxufats per a faenes curtes o llargues, però enxufades. I encara es veu que els 
5.000 euros que tenia assignats eren pocs i  ara cobrarà el doble per fer la 
mateixa  faena,  enxufar  familiars  i  amiguitos  del  alma  (tenen  vostés  bons 
mestres en la cupula del PP, i si ells ho fan i arriben a presidents, perquè no fer-
ho vostés, no??).  Es pot tindre la cara més dura? Sobretot perquè la senyora 
Trives en més d'una ocasió ha intervingut en el ple per dir que no s'entera de 
res, que ella de segons quines coses no té ni idea. 

Dieu que ara estan fent moltes hores, moltes més que feia l'anterior alcalde. No 
crec que mai ningú hi haja comptabilitzat les hores de dedicació de l'alcalde del 
poble. Però es que el Sr. Alcalde va a treballar un 160% més d'hores de les que 
han treballat tots els anteriors alcaldes? 

No en tens prou al dia, Sr. Traver, per fer el doble de les que feia jo quan era 
alcaldessa.  Sabeu  quantes  hores  portava  el  reglament  de  facebook  en 
l'ajuntament sense una miradeta? 4 mesos (2880 hores) i és quan el BLOC ha 
presentat  una  moció  que  s'han  assentat  per  presentar-ne  una  alternativa. 
Sabeu quan portem esperant que s'atenga la nostra proposta de regulació del 
trànsit? Des del ple d'investidura. Sabeu des de quan té damunt de la taula el 
senyor alcalde el ple extraordinari per estudiar el contracte de manteniment de 
jardineria? Des del ple d'investidura. 
Sap quantes hores hauria de fer un treballador seu per cobrar els més de 2000 
euros que cobrarà vosté? I els que ha de fer una persona amb carrera i màster 
de becari en una empresa? I l'antiguitat que ha de tindre una mestra d'escola 
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per cobrar el que cobrarà vosté? Sap quantes taronges ha de collir un llaurador 
per cobrar 2.000 euros al mes?
En este moment, quan vosté vol pujar-se el sou, la Generalitat Valenciana (PP) 
ha  rescindit  el  contracte  dels  investigadors  del  Centre  Príncep  Felip  que 
buscaven solucions per al càncer, els deu més de 500 milions a les farmàcies (la 
senyora  Godino  ho  sap  bé)  i  està  amenaçat  el  subministrament  de 
medicaments, les llibreries encara no han cobrat el bonollibre des de setembre, 
als advocats del torn d'ofici els deuen un dineral (ho patisc personalment), els 
instituts no han rebut els diners de manteniment del mes de setembre, hi ha 
centres d'atenció a discapacitats que no han rebut els diners que els pertoquen 
i estan a punt de deixar a les persones que atenen desemparades, les famílies 
sense ingressos són cada dia més, i diuen que Rajoy tornarà a baixar els sous 
dels funcionaris i pujarà l'IVA...i així podíem seguir.

Si vosté creu que a part dels diners que guanya de la seua empresa com molt 
bé va dir en el míting de campanya) i 15.000 euros més no són suficients per 
viure dignament, allà vosté. Compare vosté el jornal que vol cobrar en el que 
cobren els alcaldes d'altres pobles semblants al nostre, com Vinalesa: 10.400, 
Alfara del Patriarca: 7.000, Massalfassar: 6.000 o Rocafort: 4.800. 

Nosaltres tenim faena fora de la política,  estem a l'ajuntament per servir al 
poble i el temps que es dedica s'ha de pagar però a dia de hui ens baixaríem 
les retribucions d'alcalde i regidors almenys un 5% i les assignacions als grups 
polítics les repartirien com ha de ser, de forma linial i no proporcional al nombre 
de regidors,  perquè el gasto del grup polític, és el mateix si és un regidor o si 
en són 6. 

Tots els diners que s'estalviàrem ho destinaríem a polítiques socials i d'ocupació 
destinades a famílies  amb pocs recursos i joves, que són els que més estan 
patint la crisi.  I, per descomptat, totes les places públiques es cobririen per 
oferta pública amb baremacions clares. No volem enxufats en l'ajuntament i 
anem a denunciar públicament totes i cadascuna de les contractacions a dit.

Si vosté pensa que la faena que fa mereix: els beneficis de la seua empresa + 
30.000 euros + més que probable que el telèfon mòbil pagat, etc... allà vosté i 
la seua consciència, però li recorde que hi ha gent en este poble que no té ni 
per a menjar i vosté ho sap perquè en cada JGL s'aproven ajudes d'emergència 
per a més de 3 famílies.

El BLOC votarà que no al pressupost que vosté presenta i a partir d'ara s'ha 
acabat qualsevol tipus de col·laboració per la nostra part. Ha traspassat la línia 
roja.
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