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El grup municipal Compromís a 
l’Ajuntament de Catarroja ha denun·
ciat la falta de transparència de l’ac·
tual equip de govern a l’hora de fer 
contractes laborals i la negativa del 
regidor de Personal a comparéixer al 
Ple i a donar explicacions.  
Compromís ha comprovat que les 
contractacions laborals a les quals 
ha tingut accés són adjudicades a 
persones que únicament s’han limi·
tat a presentar una instància i que 
estes places no han sigut publici·
tades per part de l’ajuntament, a 
través d’anuncis o de la pàgina web 
municipal, per tant, tots els ciuta·
dans de Catarroja no han tingut les 
mateixes opcions per a treballar. En 
moltes ocasions les persones que 
es contracten són les que ja ocupa·
ven el mateix lloc de treball abans i 

que, casualment, tornen a sol·licitar 
ser contractades. Igualment, sor·
prén que una part considerable dels 
contractes que l’Ajuntament ha sig·
nat en els últims sis mesos siga amb 
persones vinculades amb membres 
del Partit Popular. 
Al voltant del 95% dels contractes 
laborals, segons la informació que 

hem pogut consultar, s’han adjudicat 
sense uns criteris clars de selecció, 
només en casos puntuals s’ha tirat 
mà de les llistes del Servef on, actu·
alment, hi ha 3.357 catarrogins deso·
cupats: 1.603 hòmens i 1.754 dones 
que a hores d’ara no tenen feina. 
Tot i que des de Compromís hem sol·
licitat la relació de contractes la·
borals dels últims dos anys, l’equip 
de govern només ens ha facilitat el 
llistat de les contractacions realit·
zades entre els mesos de juny i no·
vembre de 2011. No obstant això, des 
de Compromís continuem apostant 
per la transparència en les contra·
ctacions públiques i anunciem que 
seguirem investigant quins són els 
mecanismes de contractació i quin 
és el perfil de les persones que es 
contracten.

La pressió del poble fa que 
el PP no aplique la 
pujada salvatge de les 
taxes esportives

El Nou Mil·lenni li ha costat al poble 
més de 60.000 euros en advocats
El passat mes de desembre, a preguntes del portaveu de Com·
promís Jesús Monzó, l’alcaldessa contestà per escrit que la 
quantitat que l’Ajuntament havia destinat a pagar advocats i 
altres professionals per a la defensa jurídica del Nou Mil·lenni 
era de 23.400 euros.
Pocs dies després, però, tornàrem a demanar la mateixa in·
formació, detallada i especificada per expedients i jutjats, i 
quan poguérem tindre accés a la informació, poguérem com·
provar que la quantitat de diners públics destinats per part de 
l’Ajuntament de Catarroja a la defensa jurídica de l’esmentat 
PAI és, en realitat i no com havia informat l’alcaldessa, de més 
de 60.600 euros. 
Compromís vol denunciar que l’alcaldessa enganya i menteix 
a l’oposició en un tema tan important com el PAI Nou Mil·lenni, 
responsable en gran mesura de l’actual situació de penúria 
econòmica del nostre Ajuntament.

La pressió ciutadana ha aconseguit que el govern 
del PP faça marxa enrere en la seua intenció de co·
brar uns preus absolutament desorbitats i abusius 
per l’ús de les instal·lacions esportives del poble. 
Els regidors de Compromís van estar seguint des 
del primer moment la polèmica generada per esta 
decisió municipal, mantenint reunions amb els 
clubs esportius i portant fins a l’Ajuntament la pro·
testa del poble de Catarroja.
Compromís també lamenta que la regidora 
d’Esports s’haja negat a comparéixer al Ple per do·
nar explicacions sobre este tema i sobre la piscina 
coberta, que a hores d’ara continua tancada al pú·
blic.

· Compromís ha desvetllat que el 95% de les contractacions es fan sense valorar els 
mèrits dels aspirant, aplicant criteris estrictament polítics



Compromís presenta iniciatives a les Corts 
i al Congrés dels Diputats per estalviar-li a 

Catarroja més de 70.000 euros

Joan Baldoví, diputat de Compromís 
al Congrés, ha presentat una Pro·
posició No de Llei a la cambra per a 
instar el Ministeri de l’Interior a que 
es faça càrrec del cost del lloguer 
del local que ocupa la Guàrdia Civil 
a l’avinguda de Múrcia, i que actu·
alment sufraga en la seua totalitat 
l’Ajuntament de Catarroja. Per des-
gràcia el PP va votar en contra en la 
Comissió d’Interior del passat 22 de 
febrer, justificant el seu vot única i 
exclusivament en que “el PP local 
havia votat en contra”. D’haver pros·
perat la iniciativa de Compromís, 
suposaria un estalvi de 37.000 euros 
anuals per a les arques municipals.
Segons Jesús Monzó, portaveu de 
Bloc·Compromís en l’Ajuntament de 
Catarroja, esta quantitat  “si bé per 
al govern espanyol la xifra és insig·
nificant, per al pressupost de Catar·
roja és fonamental perquè suposaria 
engreixar la quantitat de despeses 
en emergències socials o en altres 
aspectes prioritaris per a la ciutat”. 
Compromís va presentar prèviament 
esta reclamació al Ple de l’Ajunta·
ment de Catarroja, que va ser rebut·

jada pel govern del PP. Segons Monzó, 
“no sols el govern del PP ens apuja 
els impostos i ens fa pagar més pels 
serveis municipals sinó que, a més a 
més, de manera incomprensible és 
incapaç de demanar a les diferents 
administracions els diners que ens 
correspon”.

Centre d’Espacialitats
En una situació similar està el Cen·
tre d’Especialitats. El seu lloguer li 

costa al poble de Catarroja 36.000 
euros per any. Entenem que és un 
servei imprescindible, i que és de 
justícia que la Conselleria de Sani·
tat sufrague esta despesa. Per això 
Enric Morera, síndic de Compromís 
a les Corts Valencianes, ha presentat 
una Proposició No de Llei a la Mesa 
de les Corts per reclamar que la Con·
selleria es faça càrrec del lloguer i es 
puguen destinar eixos diners a unes 
altres necessitats socials del poble.

Horari d’atenció:
Seu del Bloc de Catarroja
Plaça Major, 13·baix

Dimarts de 18 a 20,30 hores
Telèfon: 622 54 37 03

També pots contactar amb Jesús i 
Anna per correu electrònic:

jesus@blocdecatarroja.com
anna@blocdecatarroja.com

Parlem amb tu a travès de les xarxes 
socials:

facebook.com/blocdecatarroja
twitter.com/blocdecatarroja

· Compromís aposta per tindre la Guàrdia Civil i pel Centre d’Especialitats al poble
· El PP vota en contra... No vol estalviar o no té valor de demanar les coses?

Mònica Oltra reclama més mitjans 
per als Jutjats de Catarroja
El Grup Parlamentari de Compromís en les Corts Valencianes ha recla·
mat, a través d‘un escrit presentat per Mònica Oltra, que la Conselle·
ria de Justícia incremente el personal en els Jutjats de Catarroja per tal 
d’evitar els retards que està acumulant en la tramitació habitual dels 
assumptes judicials. Compromís per Catarroja va posar en coneixement 
del grup parlamentari la greu problemàtica per la qual estan passant els 
Jutjats, ocasionats per la falta de personal en el Servei Comú de Notifi·
cacions i Embargaments.  Per tal de resoldre esta situació s’ha presen-
tat una proposició no de llei per instar el Consell a designar de manera 
immediata el personal interí necessari en l’esmentat servei.


