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INTERVENCIÓ COMPROMÍS DEBAT 

PRESSUPOSTOS 2015  

(plenari 26/11/2014) 

 

Avui de nou el PP aprovarà en solitari els quarts pressupostos 

de l’aquesta legislatura en què governa amb majoria absoluta. 

Repassant les intervencions del Bloc-Compromís en el ple d'aprovació dels 

pressupostos del 2012, 2013 i 2014, la veritat és que podria remetre'm a 

aquells plenaris, tal com ja vaig dir l’any passat, perquè poc ha canviat des 

d'aquell moment, tornem a trobar-se amb la mateixa situació; un pressupost 

elaborat pel Sr. alcalde en el qual ningú més ha participat, ni els partits de 

l’oposició ni molt menys la ciutadania. 

Ho he repetit infinitats de vegades, des que governa el PP amb majoria 

absoluta, assistim de manera constant a la ignorància absoluta del Sr. Alcalde 

respecte als partits de l'oposició, i no sols en matèria de pressupostos, sinó en 

moltes altres: sols ens convoca a aquelles reunions en les quals qui demana la 

reunió, demana la presència de tots els partits, o venim a les reunions 

quan ens posem seriosos i és en eixe moment en el que se’ns 

dóna participació, i poca, com en el cas del PGOU.  

Hui tornem a tindre damunt la taula un PRESSUPOST MUNICIPAL i tornem a 

ser els grans ignorats. Ens arriba l’avantprojecte de pressupostos per l’any 

2015 el dia 17 de novembre per correu electrònic, és a dir fa exactament 9 dies, 

tenim la comissió informativa el dia 20 de noviembre. Alguns poden pensar que 

en 9 dies hi ha temps de sobre per estudiar un pressupost, però no és cert. 

El pressupost requereix un estudi molt detallat, i tindre damunt la taula 

molta informació, per elaborar un pressupost real i acord amb les necessitats 

del poble. A més, el nostre col·lectiu, tenim per costum convocar assemblees 

obertes a la ciutadania i en aquesta ocasió no ens ha estat possible. Potser és 

el que busquen, que el veïnat no s’entere de res perquè no s’escandalitze, 

perquè no critique, perquè no propose, perquè sinó no s’entén tant de 

secretisme. 

L’any passat a la comissió informativa, va passar exactament el mateix 

que este any: pressupostos elaborats i ja està. En aquella ocasió, esta regidora 

va demanar en la comissió informativa que es quedaren els pressupostos 

damunt la taula i que es convocara un altre ple en quinze dies. El Sr. Alcalde 

em va dir que ho pensaria, però finalment em va informar que havien parlat en 

el grup popular, i no anaven a ajornar-ho. Aquella va ser la resposta de l’any 

passat i este any de nou el mateix mecanisme. Tenim els 
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pressupostos en l’antelació mínima que marca la llei i ja està. La 

veritat és que este any ni tan sols ens hem molestat en demanar que ajornaren 

el ple de pressupostos i que en deixaren estudiar-ho en calma. Sabia amb 

antelació quina era la resposta, i a més són ja 4 anys fent el mateix i el Sr. 

Alcalde ja ha tingut molt de temps per aprendre i corregir errors i  és evident 

que no vol.  

Hui, com ja ha passat els darrers 4 anys aprovaran els pressupostos 

(que vénen aprovats de casa) amb el vot en contra de Compromís i segons han 

manifestat, també amb el vot en contra del partit socialista, però això dóna 

igual, perquè l'alcalde ja ho té clar, amb la seua majoria no necessita 

consensuar els pressupostos amb ningú, complim l'expedient, fem la comissió 

informativa i ahí s'acaba tota la seua obligació amb l'oposició.  

Li recorde Sr. Traver que tenim tot el dret com a representants del poble 

d'estudiar els pressupostos detalladament, parlar-ho en el col·lectiu, amb els 

nostres militants i simpatitzants, perquè, Sr.Alcalde, el pressupost 

municipal és important, és decidir on anem a invertir els nostres diners (els de 

tots els veïns i veïnes), si anem a destinar més o menys diners a la neteja 

viària, a la jardineria, a ajudes escolars,  a benestar social, joventut, festes, 

cultura, els nostres majors, manteniment d'edificis públics, convenis en les 

associacions del poble, personal, seguretat ciutadana, i també sous 

dels polítics (alcalde/tinent d'alcalde, regidors/es) i grups polítics, etc… 

 

A Compromís ens agrada participar, donar idees, debatre el que faça falta, però 

des de fa 4 anys no tenim aquesta oportunitat, per falta absoluta de 

temps: se'ns envien els documents per correu electrònic i en 9 dies tenim el ple. 

I no dóna temps de massa coses, quan el ple a més té altres 14 punts que 

també cal estudiar-se i que a Compromís tenim el costum de reunir-se per 

decidir el nostre vot i les nostres intervencions, perquè encara que siga jo la 

que estic seguda ací com a regidora des de fa més de 15 anys, jo no parle en 

primera persona, jo sóc la veu del meu  col·lectiu i de gent que ha dipositat la 

seua confiança en aquest grup municipal.  

Així que encara que nosaltres volem no hem tingut temps de mirar els 

pressupostos amb profunditat, i poder fer aportacions, perquè a més la gent 

del col·lectiu de Compromís, també treballem, tenim les nostres famílies, i no 

dediquen el 100% del nostre temps a la política, a diferència de vosté Sr. 

Traver.  

Com ja vàrem dir l'any passat i l’altre i l’altre, el Bloc té presència a l'ajuntament 

des de l'any 1999 i sempre s'havien fet reunions prèvies per parlar dels 

pressupostos municipals i intentar consensuar alguna cosa amb l'oposició, si 

no pregunten vostès als seus companys del PP de fa més de 15 anys (o faça 

memòria, que vosté mateix fou regidor d’este ajuntament). Després es podia 
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consensuar, o no, però almenys la cortesia existia amb l'oposició. I en més 

d'una ocasió es consensuava, sobretot quan no hi havia majoria absoluta….i 

era necessari seure's a parlar.  

Jo vull fer-li una reflexió al Sr.- Alcalde i a tot l'equip de govern del PP, la 

mateixa reflexió que ja els vaig fer l’any passat, vostès han pensat que la 

majoria absoluta pot acabar-se, que en mig any tornaran a haver-hi 

eleccions…i que igual perden vostès eixa majoria absoluta, perquè la 

ciutadania està farta de les polítiques que està fent el PP a tots els nivells. Igual 

la gent que els va votar el 2011 està disgustada en la seua forma de fer i 

entendre la política i ja no els donen eixa majoria absoluta, i aleshores, què 

faran?  

Crec que els partits de l'oposició ens mereixem un respecte, perquè som els 

representants de totes les persones que ens varen votar el 2011 ( i entre els 

votants del PSOE i els votants del Bloc-Compromís són 913 persones, sols 25 

menys que els vots del PP) són moltes persones, a les que el PP no els deixa 

l'oportunitat d'opinar , perquè exactament això és el que sol fer el PP, no deixar 

opinar al poble.  

Tal com ja vaig dir l’any passar sols repetiré que estos no són els pressupostos 

de l'Ajuntament de BiM, son el pressupostos del Sr. Alcalde del PP, i que 

malgrat la situació econòmica que està ofegant a centenars de veïns i 

veïnes, ací no hi ha baixada de sou del Sr. Alcalde continuen consignats els 

30.000 €, i tampoc hi ha baixada o retirada de la retribució de la Sra. Tinent 

d'Alcalde, continua en 10.000 €, i a més a més podem observar com 

l'informàtic…que es va contractar per a tres mesos per a arreglar no sabem 

molt bé quins desastres informàtics, continua inclòs en el pressupost per al 

2015 quatre anys després….amb un sou es de 21.241,45 €, y no ha estat 

capaç ni de penjar les gravacions dels plens a la web, ni d’acomplir un acord de 

ple aprovat per unanimitat…. Curiós.  

Podíem tornar a repetir que ens continua semblant injust la forma de fer la 

distribució de l'assignació a grups polítics perquè discrimina moltíssim als 

partits minoritaris, quant a les despeses dels grups polítics (fotocòpies, telèfon, 

seu, etc.) són els mateixos en 1 que en 6 regidors: Així Compromís tindrà una 

assignació de 2.400 € a l'any, 6.000 el PSOE i el PP una assignació de 8.400€. 

Totalment injust. De fet, des que se’ns va obligar a abandonar el despatx de 

l’ajuntament, el col·lectiu ens hem de reunir i rebre als veïns i veïnes en cases 

particulars perquè amb 200 euros al mes no es pot pagar una seu mentre que 

el PP té quasi 4 vegades més subvenció. També pot ser que és el que es 

pretenga des del bipartidisme, intentar ofegar els altres partits, no? 

Podríem repetir que considerem que en les assignacions tan baixes que es fan 

a algunes partides estes estan condemnades a desaparèixer, com per exemple 

promoció econòmica, que ja ha desaparegut per a l’any 2015… 
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Podríem dir que destinar 15.500€ a les publicacions del Butlletí d'Informació 

Municipal, és tirar els diners, perquè és absolutament partidista i manca de 

qualsevol rigor periodístic, i deuria pagar-se directament pel PP, de la partida 

de l'assignació als grups polítics, que ja tenen ahí 8.400 €.  

 

Podíem nomenar altres partides que ens criden l'atenció, com festes que pels 

estats d'execució sembla que sempre es gasten molts més diners dels que es 

pressuposten, però el regidor de festes continua amb el 

total i absolut suport del Sr. Alcalde (vergonya cavaller vergonya). 

Per a festes hi havia un pressupost de 27.000€ i se n’han gastat 46.270, més la 

carpa de festes que són 7.260 €, en l’any actual, i per al 2015 es pressuposten 

30.000€ per a festes i la carpa?  

I respecte a les inversions, bo…. poca cosa es pot fer en esta època que ja no 

lis donen ni un duro ni als governs del PP, tenint en compte que el PP de la 

Generalitat valenciana està endeutada fins a al coll, i que el PP de l'estat 

espanyol ídem, dedicant-se a retallar drets socials i laborals, apujar impostos i 

ofegar al poble.  

Sols podem alegrar-nos que es done la possibilitat al poble de participar encara 

que siga en una inversió de sols 10.000€ (menys d’un 0,5% del 

pressupost), iniciativa aprovada a instància de Compromís, però la veritat que 

ens semblen pocs diners i no tenim massa clar, perquè res es diu al fullet, de 

com es farà la tria de la idea en la qual es va a invertir… 

 

Per acabar Sr. Alcalde recordar-li que estos igual són els últims pressupostos 

que aprova en majoria absoluta, que ja fa tres anys i mig des que el PP va 

agafar l'alcaldia i  jo no l’he vist millorar en la seua forma de fer política, sinó al 

contrari. Cada vegada les formes del PP són menys democràtiques, 

continua sense informar l'oposició ni al veïnat, en cap moment el PP de 

Bonrepòs i Mirambell es desmarca de les polítiques del PP de la Comunitat 

Valenciana o de Madrid….en definitiva….. poca transparència, nul·la eficàcia, 

i actituds antidemocràtiques. 

 

L'any passat ja l'hi ho vàrem dir que anava a aprovar un pressupost que quan 

no li acoplara podria canviar amb una modificació de crèdits i au, i així ho ha fet 

unes quantes vegades, hui mateix una i clar així….perquè necessita a 

l'oposició?  

Sr. Traver quan entendrà que l’ajuntament és la casa del poble, no la seua 

empresa? És trist, però de moment en 4 anys encara no ho ha entés. 

Moltes gràcies. 


