
Cròniques plenàries
Ple extraordinari 7, 

9 de juliol 2013

Dictamen sobre l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament amb els correspo-
nents annexos per a l’exercici 2013, a més dels expedients de les modificacions núms. 50, 53 i 
54 del Catàleg de Llocs de Treball.

Primera intervenció de Ricard Barberà, portaveu de Compromís (resum)
Bona vesprada al públic assistent al ple extraordinari de pressuposts 2013 i també als com-
panys i companyes de corporació així com al secretari i a la viceinterventora

L’any passat quasi en aquestes dates deia que aquell meu primer ple de pressupostos, era el 
més important de l’any, perquè els pressupostos que hui escriurem (alguns més que altres) 
mostren la realitat de les polítiques que desenvoluparà l’ajuntament de Xirivella durant el 
que queda d’any i es probable que bona part de l’any que ve si no aconseguim ser més rigoro-
sos amb el compliment  de terminis.  

El pressupost que hui duu l’equip de govern del PP de Xirivella al ple hauria d’haver-se pre-
sentat i aprovat abans del 15 d’octubre de 2012.

Fa un any dèiem que la situació de l’ajuntament és crítica, i ho continua sent encara que el 
Partit Popular faça molts esforços per tractar de vendre-nos l’eficiència de la seua gestió. 
Per posar una dada, dels més de 18M d’euros amb què compta el pressupost de 2013, apro-
ximadament un 16% està destinat a pagar interessos i retornar el capital dels préstecs, el 
que suma vora 3M€ anuals.

També en aquell moment assenyalàrem responsabilitats, dels que no havien governat amb 
suficient diligència (PSOE-EU), però també dels que des de la bancada d’enfront (PP) van fer 
un exercici d’oposició mancat de rigor i realisme, que per altra banda no ha merescut ni la 
més mínima autocrítica en tot el temps que portem de legislatura.

No seria just en la meua primera intervenció, si no reconeguera el treball importantíssim que 
ha fet l’àrea de gestió econòmica i intervenció de l’Ajuntament en estos dos anys per endre-
çar els comptes de l’ajuntament i poder-nos mostrar amb més nitidesa la realitat econòmica 
que té l’Ajuntament de Xirivella a dia de hui, i que condiciona de forma determinant l’elabora-
ció del pressupost 2013. 

Feina que per altra banda ha de continuar, per exemple, per revisar i depurar els apunts de 
drets a cobrar d’exercicis tancats, que des de 1993 fins a 2008 inclòs, superen els 2,5M€.

La intervenció de la regidora d’hisenda ha tingut dos parts, la primera, per al nostre gust 
massa carregada, en la qual venia a dir que la situació de l’Ajuntament quan el van agafar era 
molt greu i que han fet un gran esforç per endreçar-lo. Fins ahí podríem fins i tot compartir 
el discurs. Però el que no ens ha agradat ha sigut la segona part, caracteritzada per l’auto-
bombo i el parlar de temes que estan bé (millora dels accessos amb tren a València) però 
que poc tenen a veure amb decisions municipals i menys encara amb el tema de debat dels 



pressupostos de 2013 de Xirivella.

Segona intervenció
L’any passat, d’entrada li vam oferir una abstenció als pressuposts, tot i no compartir bona 
part de les mesures aprovades ni el mantra repetit fins a la sacietat del pla d’ajust. Vot res-
ponsable i pragmàtic, que finalment va ser un no davant la negativa d’acceptar cap proposta 
de l’oposició.

Enguany no tenim cap motiu per plantejar-li este pacte de corresponsabilitat, davant una 
situació complicada. Vostés no han treballat prou per meréixer el vot de confiança de Com-
promís. Vostés s’han dedicat a maltractar-nos i posar pedres en el camí del nostre treball 
com a oposició, negant el suport i els mitjans que vostés i els altres grups sí tenen, o apurant 
al màxim els límits de les convocatòries. Hui mateix, m’he assabentat de la dinàmica del ple 
una vegada començat el mateix. No per falta d’interés de Compromís, que sí que hem pre-
guntat a uns i a altres.

Un desfibrilador no dóna per a tant, això sí ens alegrem per Xirivella i per Fina Cotino, i per 
Compromís perquè va ser una iniciativa nostra el demanar un pla d’instal·lació de desfibril-
ladors a Xirivella. Però només un desfibril·lador no és suficient, hauran de pujar molt més 
l’aposta en el debat d’esmenes si volen comptar amb el nostre vot de confiança.

DEFENSA DE LES MOCIONS DE COMPROMÍS

Bàsicament Compromís presentem hui dos tipus d’esmenes, les dos primeres al capítol de 
despeses i les 13 següents al capítol d’ingressos.

Comencem amb les de despeses. La primera fa referència a l’assignació econòmica als grups 
municipals. Amb el pressupost vostés fan política, com quan decidiren deixar sense suport 
al Grup Compromís, o quan decideixen que el PP li coste vora 350000 euros, entre assessors, 
personal alliberat i assignació al grup municipal al poble de Xirivella. Tres vegades més, si 
fa no fa, per regidor que el que li costa a Xirivella el regidor de Compromís (10.000 contra 
30.000euros).

No és l’esmena més important als pressupostos de Xirivella si parlem de la quantitat econò-
mica, però té més importància de la que aparenta. Per a Compromís uns bons pressuposts 
han de ser més que rigor, austeritat i realisme. Han de ser també democràcia i participació, i 
igualtat del valor de totes les idees. 

Ho vam dir l’any passat i ho tornem a dir enguany: no entenem per què l’assignació als grups 
municipals ha de tenir criteris diferents segons s’estiga governant o en l’oposició. Que un vot 
d’un partit de l’oposició val menys que un vot a un partit que governa? Una pràctica que vos-
tés no van denunciar quan no governaven, segurament perquè a vostés ja els va bé així, per 
allò del bipartidisme hegemònic i el PPSOE.

La segona fa referència als diners que ens gastem en festes i ocupació. Segurament les fes-
tes són necessàries, són tradició, són sentir i fer d’un poble. Però en la situació actual de Xiri-
vella, podem estar gastant més diners en festes que en foment de l’ocupació o en formació?

I ara sí que entrem a la defensa de les esmenes del capítol d’ingressos. Si agrupem tots 
els ingressos per inspecció, vostés donen per fet que en el que queda d’any es recaptaran 
351.611euros. Nosaltres tenim molts dubtes que això puga ser així. I ens agradaria equivo-
car-nos, però és el nostre deure alertar d’eixe possible perill. Per això hem demanat que es 
reduesquen a zero tots estos ingressos. Estem parlant de les esmenes 6-9-13



En quant a la resta d’esmenes d’ingressos, considerem que estan inflades, que no segueixen 
el criteri de prudència, i que donaran lloc a final d’any a un desfasament entre ingressos i 
despeses, difícilment assumibles per l’actual economia municipal. Nosaltres estimem que 
estem parlant d’una sobrevaloració dels ingressos d’entre 200.000 i 250.000€.

Per exemple, per al cas de l’esmena 15, vostés comptabilitzen que s’ingressaran 200.000 eu-
ros enguany, però el que s’haja requerit a l’empresa el pagament dels anys anteriors no vol dir 
que l’empresa vinga corrents a pagar, tant de bo ens equivoquem!

Resumint, per a la part de les despeses, equiparar despeses en festes amb les despeses en 
polítiques d’ocupació; i per a la part d’ingressos, alerta amb la previsió d’ingressos per ins-
pecció, i alerta amb les sobreestimacions de moltes altres partides.

Intervencions dels altres partits referents a les esmenes de Compromís
EU, diu que no està entusiasmada amb el tema perquè unes esmenes de Compromís no ar-
reglen un desastre de pressupost, però que les votarà a favor.

PSOE diu que votarà a favor de les esmenes de despeses, però que s’abstindrà en la resta 
d’esmenes perquè no té tota la informació que voldria.

PP diu que som uns ignorants, que no tenim ni idea i que es tot un sense sentit. Que a més 
a més hem entregat les esmenes sense ajustar-se als procediments. A més a més d’acu-
sar-nos de ser el «tripartito», de tot en contra i endavant.

Resultat de la votació de les esmenes de Compromís referents a despeses

Resultat de la votació de les esmenes de Compromís referents a ingressos

Esmenes als pressupostos presentades pel PSOE
El PSOE defén les seues esmenes dient que tracten de donar un aspecte més social al pres-
supost.

Des de Compromís, diem que votarem les 6 primeres a favor, fan referència a millorar la dota-
ció a programes de cultura, aturats de llarga duració, formació dones desocupades, empre-
ses creadores de treball, joves aturats i educació. En la resta de les 3 mocions ens abstenim, 
perquè implicaven reduir encara més els diners destinats a manteniment i enteníem que 
això no era possible d’acord amb les dades de l’any passat que van superar les previsions 
d’enguany.

Ricard Barberà aprofita la seua intervenció per acusar el PP d’amagar-se darrere d’un for-
malisme per justificar el vot en contra de les esmenes de Compromís. Li torna a recordar que 
en el debat que diu haver pactat amb els portaveus de l’oposició, a Compromís, ningú s’ha 
dirigit per tractar de pactar res, i que per tant estem davant d’un debat encotillat i Nopactat. 
Li recorda també que l’únic tripartito que hi ha ací és el del PP amb España 2000 i GAV a les 

A favor EU  PSPV Compromís En contra PP

Resultat: rebutjades per majoria

A favor EU  Compromís En contra PPAbstenció PSPV

Resultat: rebutjades per majoria



portes de l’Ajuntament de Burjassot. 

EU diu que donarà suport a totes les esmenes sense distinció, i que açò és un paripé.

El PP va desmuntant cadascuna de les esmenes per justificar el seu vot en contra.

Resultat de la votació de les sis primeres esmenes

Resultat de la votació de les tres últimes esmenes

Resultat de la votació del pressupost

A favor EU  PSPV Compromís En contra PP

Resultat: rebutjades per majoria

A favor EU  PSPV En contra PPAbstenció Compromís

Resultat: rebutjades per majoria

PP  En contraA favor PSPV  EU Compromís

Resultat: aprovat per majoria


