ESMENES ALS PRESSUPOSTOS DE L’ AJUNTAMENT DE CATARROJA,
ANY 2015

El grup municipal Compromís presenta al plenari de l’Ajuntament de Catarroja una
sèrie d’esmenes que van dirigides a millorar els pressupostos per al 2015 que ha
presentat l’actual equip de govern. Entenem que es tracten d’uns pressupostos poc
realistes, electoralistes i poc transparents. Requereixen d’una major austeritat,
especialment a les partides d'òrgans de govern ( on es destina més de 20.000 euros) i
comunicació social ( on es destinen 32.288 euros). Aquestos pressupostos evidencien,
una vegada més, el fracàs de les polítiques de l’equip de govern que lluny de crear
ocupació han fet possible que la precarietat laboral i les desigualtats socials hagen
augmentat. La taxa de parats ha augmentat considerablement en la present
legislatura, en passar de 2908 parats, de gener de 2011, als 3261 actuals, és a dir, 352
persones més, segons les dades del Ministeri d’ocupació i seguretat social. Pel que fa
al xec bàsic i al xec ocupació, passen a la història com un fracàs rotund i absolut.
Estem davant d’uns pressupostos on la ciutadania de Catarroja no ha participat en
absolut perquè la participació ciutadana, per a vostés, consisteix a actualitzar el
disseny de la pàgina web i rebre queixes mitjançant les regidories de barri. Amb una
situació de crisi com l’actual, és incomprensible i injustificable que la Sra. alcaldessa de
Catarroja, Soledad Ramón, continue cobrant el que cobra de l’erari públic; 55.200
euros, sense tenir en compte les indemnitzacions i les dietes d’altres organismes,
com ara a la Mancomunitat de l’Horta Sud; sou que es nega a declarar públicament a
la pàgina web. El mateix podem dir de la dedicació exclusiva del primer tinent
d’alcalde o del sou del periodista que amb diners de l’erari públic es troba al servei,
exclusivament de PP i que ha convertir El Periòdic de Catarroja en un mitjà manipulat
on s’anula la veu ciutadana i les propostes dels partits de l’oposició. Així mateix, l’equip
de govern continua destinant, segons el nostre parer, massa diners per a comunicació
social; una manera com altra de fer-se publicitat amb els diners de tots. Compromís
proposa que el Periòdic de Catarroja, es convertisca en un mitjà digital i plural, obert a
tots els partits polítics i a la ciutadania en general. Una garantia d’estalvi econòmic i
pluralitat informativa.

|

Amb la reducció de les partides pressupostàries en aquests tres apartats,
s’aconsegueix millorar la qualitat de vida dels ciutadans; l’educació i la cultura, així
com les infraestructures bàsiques més adequades a les necessitats reals i a la demanda
del veïnat de Catarroja.
El pressupostos que presenta l’actual equip de govern són demagògics, ficticis i irreals,
uns comptes que pretenen amagar la incompetència política de qui ens governa i que
busquen donar “almoina” a la ciutadania a través de la partida d’emergències socials,
un sistema que no presenta, segons el nostre parer, totes les garanties necessàries,
sobretot si no existeix, com és el cas, una vertadera intenció de regularitzar aquestes
ajudes a través d’una ordenança municipal que guanye en transparència i credibilitat.
Les inversions previstes, tot i que recullen algunes de les esmenes presentades per
Compromís en els pressupostos per al 2014, estan molt lluny del nostre ideari polític,
les necessitats bàsiques i fonamentals; la formació i l’atenció ciutadana. Aquestos
presssupostos i l’amortització del deute estan totalment condicionats a les
operacions de capital No financeres, és a dir, a les subvencions del govern valencià i
de la Diputació que en el 2015 es situen en 827.000 euros, un 50% menys respecte a
les inversions del 2014.
El govern d’Alberto Fabra deu quasi 2 milions d’euros als catarrogins i les
catarrogines, deute que s’arrosega des del 2007 i que sols amb el TAC suposen més de
800.000 euros, fet que ens ha obligat a demanar un prèstec, els interessos dels quals
també hem d’assumir entre tots nosaltres. Una dada molt significativa són els

500.000 EUROS euros que pagarem entre el 2014 i el 2015 sols en interessos dels
prèstecs de l’Ajuntament, prèstecs, asolits, en parts pels impagaments de factures
del governs del PP.
Les polítiques del PP han fet de Catarroja un dels pobles amb més persones aturades
de la comarca. Mentre els pobles dels voltants veuen créixer els seus polígons
Industrials amb inversions importants i projectes encoratjadors, nosaltres hem castigat
i continuem castigant les xicotetes i mitjanes empreses catarrogines. Impedim, amb
preus abusius, la creació de nous comerços i reduïm considerablement els serveis
públics a la ciutadania amb instal·lacions que no són competitives i que presenten un
manteniment deficient. Un exemple evident ho tenim en els 17.064 euros que
destinen al comerç local o que el PP propose com a mesura per a reactivar el polígon
industrial la construcció de dues rotondes.
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La improvisació i la compra de voluntats, sense una línia d’actuació clara i contundent,
és, i ha sigut, la constant del govern popular, un govern que no sols s’ha dedicat a
destruir llocs de treballs sinó que, a més, és incapaç de reivindicar per a Catarroja allò
que ens pertoca a València i Madrid on els seus diputats voten constantment en contra
dels interessos del nostre poble.
El pressupost que han presentat per al 2015 demostra, ben clarament, que el PP de
Catarroja no té el pes polític que hauria de tindre. Una vegada més serveis bàsics com
el SEAFl, l’EPA o el gabinet psicopedagògic estan pendents d’un fil molt fi, per no
parlar de la Unitat de prevenció (UPC) o els programes de formació professional
(PQPI) que se’ls han carregat. Lluny d’avançar i progressar, la totalitat de les inversions
projectades es dediquen a reformar instal·lacions esportives obsoletes o la casa de la
cultura “abandonada” a la qual pretenen llavar-li la cara amb sols 10.000 euros
d’inversions: Mentrestant avingudes amb greus problemes com la Rambleta i
l’Avinguda de la Diputació continuen oblidades per un govern que es dedica a asfaltar
carrers empedrats de manera arbitrària i sense informes tècnics que ho aconsellen...
El PP del govern de Fabra i el PP del govern de Mariano Rajoy han “ningunejat” al PP
de Catarroja . L’ajuntament de Catarroja continua assumint despeses que no són de la
nostra competència; com ara el lloguer del centre d’especialitats i el lloguer de la casa
quarter de la Guàrdia Civil. S’han carregat el col·legi número 6, no sabem res de
l’ascensor de Renfe, de l’ampliació del centre de salut, sobre el Pla confiança no sabem
quan s’executarà, etc. A tot això, cal afegir el fet que els diputats del PP valencians
hagen votat, de nou, en contra d’invertir diners estatals a la Vil·la Romana i de
construir un ascensor en l’estació de Renfe. Esmenes presentades per Compromís on
es reclama allò que vostés són incapaços de fer, infraestructures i inversions que
necessita el nostre poble i que s’han quedat als calaixos dels despatxos de Conselleria
(entre d’altres; la millora dels accessos a Catarroja des de la Pista de Silla, l’arribada del
Metro, un Pla de Reforma integral del Barri de Les Barraques o de la zona de la Regió,
ampliació del carril bici, soterrament de les vies de RENFE, Pla de mobilitat ciutadana,
Projecte del Port i un llarg etcètera).
En definitiva, uns pressupostos que no representen el nostre ideari polític, que estan a
anys lluny, d’allò que nosaltres entenem per participació ciutadana i democràcia
participativa r
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Esmena 1
Reducció partida òrgans de govern per invertir en serveis socials, medi ambient, salut i
creació partida bancs d’aliments per a la població. Reducció partida gastos diversos òrgans
de govern per a invertir en millores edifici serveis socials.

A) Compromís aposta per una reducció de la despesa en la partida dels òrgans de govern que
passa per la reducció del sou de l’alcaldessa que passaria de cobrar 55.200 euros a 40.000
euros, estalviant-se així 15.200 euros. També apostem per l’eliminació del regidor amb
dedicació, el que suposa un estalvi de 37.200 euros. Entenem que les necessitats reals del
poble de Catarroja no passen per tindre un periodista a jornada completa, per tant, proposem
la reducció a mitja jornada i un estalvi de 12.076,28 euros. Per últim, dins de la partida de
retribucions òrgans de govern, proposem la reducció del nombre de Juntes de Govern Local,
així com de plenaris extraordinaris injustificats, cosa que permetria una reducció en la despesa
de 20.232 euros, tenint en compte que es celebre una JGL cada 15 dies.
Reducció en la partida òrgans de govern: 84.708,28 euros que s’inverteix en:
Codi programa 2310
Concepte: Serveis socials
Import destinat: 93.294,56 €
Increment: 14.708,28 euros
Finalitat: Augmentar les activitats per a les persones majors i millorar els serveis de menjar a
casa i majors a casa.

Codi programa 2314
Concepte: Atenció als menors
Import destinat: 14.450,80 euros
Increment: 10.000 euros
Finalitat: Millorar l’atenció dels menors del municipi.

Codi programa 1790
Concepte: Medi ambient –Salut Pública
Import destinat: 29.443,11
Increment: 5.000 euros
Finalitat; Crear un espai per retindre els gossos abandonats. Formació policia local, destrament
perillosos.
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Capítol VI- Inversions
Concepte: Creació Banc d’aliments Municipal
Import destinat: 0 euros
Increment: 55.000 euros
Finalitat: comprar i mantindre aliments per a famílies de Catarroja amb situació extrema.

B) Eliminació partida (9120) gastos diversos òrgans de govern (20.080,30€). Es proposa, per
tant, que s’elimine aquesta partida per implementar la partida destinada a reformar
instal·lacions casa de la Cultura (sala de butaques i materials audiovisuals)

Capítol VI- Inversions
Concepte. Augment partida 3340-632 per a reforma pati de butaques i millores materials
audiovisuals (Casa de la Cultura)
Import destinat: 10.000 euros
Increment. 20.080,30 €
Finalitat: condicionar i millorar l’edifici de la Casa de la Cultura.
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Esmena 2
Reducció de la partida de festes per a invertir en catalogació i inventariat obra artística
municipal. Netejar i inventariar material trobat a la Vil·la Romana, formació, promoció i ús
del valencià, ajudes a les xicotetes i mitjanes empreses, al comerç interior.

Compromís es planteja la reducció de 60.000 euros de la partida de festes a la qual es destinen
136.351,35 euros en aquestos pressupostos. Entenem que amb la situació actual de crisi, la
ciutadana no entén com es podem gastar tants diners en festa, sobretot tenint en compte que
les Falles i els Moros i Cristians tenen subvenció a banda que suposa una despesa de 70.000
euros.
Aquest diners s’inverteix en:
Codi programa 3343
Concepte: Promoció artística
Import destinat: 5.920,81 euros
Increment: 20.000 euros
Finalitat; catalogar i inventariar les obres artístiques de propietat municipal. Fer públic aquest
catàleg
Codi programa 3341
Concepte: Promoció i ús del valencià (treballs altres empreses)
Import destinat: 3.737,62 euros
Increment: 10.000 euros
Finalitat: Cursos de formació, senyalització en valencià edificis i vies públiques.

Codi programa 4310
Concepte: Comerç local
Import destinat: 17.064,97,00 euros
Increment: 20.000 euros
Finalitat: polítiques d’ajuda al comerç local, incentivació de la creació de nous comerços.

Capítol VI- Inversions
Concepte: Creació d’una partida per a inventariar i netejar el material trobat en la darrera
campanya arqueològica realitzat a la Vil·la Romana de Catarroja
Import destinat: 0 euros
Increment: 10.000 euros

Finalitat: Dignificar la Vil·la Romana de Catarroja i acabar els estudis dels materials.
Contribuir a millorar la història i el patrimoni de la nostra ciutat
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Esmena 3
Reducció partida de comunicació social per invertir en major dotació econòmica per al banc
de llibres de primària i secundària, així com en polítiques d’igualtat, mediació de menors,
integració cultural i social.

Proposem la reducció en 15.000 euros de la partida de Comunicació social (codi 9206).
Donada la crisi econòmica, entenem que la publicitat i la propaganda política s’ha de reduir a la
mínima expressió, amb l’edició trimestral del BIM o Periòdic de Catarroja en format digital.
Proposem la reducció del programa d’emergències socials en 30.000 euros per a crear un
programa social d’atenció families i menors en centres de primària i secundària
Aquests diners s’inverteixen en:
Partida inversió: 3240 Serveis complementaris educació
Concepte: Inversió bancs de llibres primària i secundària
Import destinat:. 63.820,90
Increment: 30.000 euros
Finalitat; Millorar la posada en marxa d’aquest programa i compensar en certa mesura la
menor inversió de l’Ajuntament en ajuda a material escolar en secundària. Ajudar Ampes
perquè cap alumnes de Catarroja es quede sense material escolar bàsic.

Codi programa 2320
Concepte: Promoció de la dona (nosaltres afegim “i polítiques d’igualtat”)
Import destinat: 27.889 €
Increment: 5.000 euros
Finalitat; fer cursos i xerrades d’igualtat entre els hòmens i dones i no discriminació per races i
orientació sexual, adreçades a alumnat de primària i secundària
Codi programa 2314
Concepte: Atenció als menors
Import destinat: 14.450,80 euros
Increment: 30.000 euros
Finalitat: Posar en marxa programa especial atenció famílies. Atenció personalitzada de serveis
socials als centres educatius de primària i secundària.
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