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La Contribució Urbana de Xàtiva s'incrementa
vuit vegades més que el nivell de vida
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INCREMENT CONTRIBUCIÓ URBANA (IBI) RESPECTE AL NIVELL DE VIDA (IPC) A XÀTIVA

L'augment de la contribució urbana, des de la
darrera revisió cadastral en l'any 2005, és un
absolut escàndol.
Segons els pressupostos municipals,
l'Ajuntament de Xàtiva
ha passat d'ingressar
3,3 milions d'€ en 2005,

IBI
IPC

als 9,6 que ha previst
ingressar enguany.
Això suposa un increment d'un 190%.
L'Ajuntament ingressa
hui per l'impost de la
contribució pràcticament el triple del que
ingressava en 2005. Si
comparem aquestes

xifres amb l'increment
que ha tingut el nivell
de vida (IPC) en el
darrers anys al nostre
país, el resultat és
encara més escandalos. Ja que en el període
en el que la contribució
urbana s'ha incrementat un 190%, el nivell

de vida, segons les
dades de l'INE, sols ho
ha fet un 22,5%. Això
vol dir que la contribució urbana a Xàtiva ha
augmentat vuit vegades el que augmenta el
nivell de vida.

EDUCACIÓ

La Universidad
del Sur, una
gran mentida
Segons confirmen els
mateixos tècnics del propi
Ajuntament, ni els títols
tenien validesa ni hi havia
solvència econòmica que
fera viable el projecte.
Mentres el PP es cedeix sol
i instal·lacions públiques a
empreses privades per a
l'explotació de serveis
educatius (British School,
la Universidad catòlica en
l'antic IES Simarro, la
nova escola infantil en
una parcela al sector
Bola) des del partit
socialista sempre hem
defensat l'educació
pública i també la instal.lació d'una Universitat a la
nostra ciutat.
Apostem per la Universitat pública que és l'única
que garanteix la transparència, la qualitat i
l'experiència necessària
per portar endavant un
projecte educatiu i
econòmic viable i sostenible en el temps.

PRESSIÓ FISCAL

Rus passarà a la historia com l'alcalde que
va fer pagar dues vegades el rebut del fem

L' a n y 2 0 1 2 s e r à
recordat a la nostra
ciutat com l'any en el
que l'alcalde de Xàtiva
ens va voler cobrar
dues vegades el rebut
del fem. Sense cap
t i p u s d 'i n fo r ma c i ó
prèvia i una vegada els
veïns de Xàtiva ja
havíem pagat el rebut
del fem del 2012, ens
va arribar una notificació de la Diputació de
València per a pagar
una altra vegada el
que ja havíem pagat,
el tractament del fem.
A pesar del gran rebuig

que aquest nou i
desconegut impost ha
generat, només a
Xàtiva es presentaren
més de 4.000 recursos, i de les nombroses
irregularitats i errades
comeses en la seua
tramitació, Rus com a
President de la
Diputació de València
ha anat rebutjant un
per un tots els recursos presentats pels
veïns de la seua ciutat,
obligant així a fer front
al pagament d'un
servei que els xativins
ja havíem pagat en el

rebut del fem girat per
l'Ajuntament.
Rus demostra, amb
aquestes actuacions,
que és capaç de passar
per damunt de tot, fins
i tot de la legalitat
vigent, per tal d'aconseguir el seu objectiu.
Però aquesta vegada
la jugada no li ha eixit
be ja que hem decidit
portar aquest tema als
tribunals de justícia i
seran ells els que
determinen el que s'ha
de fer en aquest cas.

SERVEIS PUBLICS

Les polítiques del PP estan comprometent l’estat del benestar
El PP està acabant amb la
Llei de Dependència que
els socialistes vam
impulsar i estan deixant
centenars de famílies a
Xàtiva en una situació
agònica amb les reduccions de les prestacions,
el copagament farmacèutic i ara també amb una
retallada del 10% de les
subvencions de Conselleria.
En la Reforma Educativa
(LOMQE) han tingut en
contra tota la comunitat
educativa i deterioren
l'ensenyament públic
amb augment de ràtios,
tancament d'unitats en

col·legis públics, reducció
de beques i impagament
de subvencions.
Per primera vegada en la
democràcia el PP ha tret
de la cobertura sanitària
pública a ciutadans, es
redueixen llits hospitalaris, es tanca el centre
d'especialitats per la
vesprada i augmenta el
temps d'espera per les
operacions.
L'Ajuntament de Xàtiva té
desbordats els serveis
socials per la quantitat de
gent que cada dia es
troba en situació d'emergència social a causa de la
crisi.

DEUTE MUNICIPAL

URBANISME

Rus dispara el deute de
l'ajuntament un 86% en
2012, i l'incrementa
fins als 33 milions d'€

Segons dades del
Ministeri d'Economia, la
ciutat de Xàtiva va ser la
segona ciutat del País
Valencià que més va
incrementar el seu
deute bancari, un 86%,
fins als 24,2 milions
d'euros. Açò és resultat
de la contractació dels
préstecs per a pagament a proveïdors, Plan
Montoro, que va firmar
l'alcalde de Xàtiva en
Juny de 2012 i que
suposaren un total
d'11,2 milions d'euros.
En la relació de factures
pendents s'han trobat
4.000.000 d'euros de
factures que no estaven
enregistrades, és a dir,
Rus i els seus regidors
han estat gastant de
forma il.legal sense
disposar del crèdit
corresponent. Lo pitjor
de tot és que aquest

deute es paga amb un
interés mitjà del 8%,
que provoca una càrrega financera de
2.877.000 euros a l'any
fins 2023.
El deute total que
deixarà Alfonso Rus
superarà els 33 milions
d'euros, ja que al deute
bancari, 24'2 milions d'€
cal sumar el deute a curt
termini que supera els 3
milions d'euros, un 12%
del pressupost i les
indemnizacions a
propietaris de terrenys
en la Ciutat de l'Esport o
en els polígons no
desenvolupats. Una
ruïna econòmica com a
resultat de dedicar-se a
especular amb la
construcció d ' obres
públiques i abandonar la
indústria, les empreses i
el comerç tradicional.

POLÍTIQUES SOCIALS

Rus vota en contra
del copagament
farmacèutic per
als discapacitats
a l’Ajuntament i
s’absenta de la
votació a Les Corts
Valencianes

Xàtiva declara la caducitat
del PAIs fallits de la
'bambolla immobiliària'
El pla General aprovat
l'any 2000 possibilitava
el desenvolupament
urbanístic de pràcticament tot el sòl de la
nostra ciutat.
Com a conseqüència
d'açò, es van iniciar
Plans d'Actuació Integral
sense programació
alguna, de tal forma que
es va permetre construir
al mateix temps a tot el
terme municipal.
Esta falta de planificació,
unida a la denominada
“bombolla immobiliària“, propiciada precisament per açò, ha donat

lloc al fet que l'Ajuntament haja iniciat expedients d'anul·lació dels
següents PAIs :

- CAÑOLES: Anul·lat
amb l'aprovació de la
Comissió Territorial
d'Urbanisme.
- CARRAIXET: Anul·lat.
- MURALLES: en tràmit,
pendent de la
Comissió Territorial
d'Urbanisme.

- Paperera SANT JORDI:
en tràmit.
- UE-1: sol·licitada la
suspensió temporal
del PAI.

TREBALL

Xàtiva arriba al seu record d’atur amb 3.906 persones sense
treball i el PP no té cap solució més enllà dels minijobs
L'enorme deute que ha
generat Alfonso Rus
provoca que no hi haja
possibilitat d'iniciar
projectes de recuperació
e c o n ò m i c a . L' ú n i c a
solució de Rus són els
minijobs de 400 euros al
mes durant 3 mesos, una
iniciativa que a penes té
pressupost i de la que ni
tan sols es coneix què
faran els contractats.
Altres Ajuntaments que
no tenen l'enorme deute
del de Xàtiva estan
iniciant projectes de
reindustrialització, eliminació de taxes a la
creació d'empreses,
estan bonificant als joves
emprenedors que comencen un projecte
empresarial. A Xàtiva, en
canvi, ja no es fabriquen

làmpares, i amb prou
faenes queda indústria
dels taüts o del paper.
Gairebé queda, un solar
industrial en venta. El
resultat de tot açò son
3.906 aturats, una
dramàtica taxa d'atur del
35%, que es dispara fins
el 65% entre els joves.
Xàtiva, per culpa de Rus i
els seus governs, és una
ciutat que hui no ofereix
cap futur als joves o als
major de 55 anys, una
ciutat que perd població,
ja que els nostres joves,
la generació millor
formada de la nostra
història, emigra cap a
països millor gestionats.
És la ressaca de la rajola
en el país on mai s'acabava la festa.

CORRUPCIÓ

El “cas Bárcenas” va arribar a Xàtiva?
Per tal de donar resposta
a aquesta pregunta, el
primer que cal fer és un
relat dels fets que ocorregueren entre novembre
de l'any 2003 i gener del
2004:
21 de novembre: L'empresa ALDESA, S.A.
resulta adjudicatària de
les obres de construcció
del subtram de l'AVE
entre Xàtiva i Novetlè. El
preu de l'obra és de 47'2
milions d'€.
8 de gener: L'Ajuntament de Xàtiva adjudica
les obres d'urbanització
del Polígon Meses a
ALDESA, S.A., aquesta
empresa no havia fet cap
obra abans a Xàtiva.
ALDESA, S.A. guanya el
concurs, al qual es

presenten 35 empreses
més, perquè fa una baixa
del 29% respecte del
preu d'adjudicació inicial.
Com açò és considera
una "baixa temerària",
per tal de poder fer
l ' a d j u d i c a c i ó l 'A j u n tament es veu obligat a
encarregar un informe
tècnic "independent" que
certifique que aquesta
obra pot fer-se per eixos
diners. El cost final de
l'obra és de 3'5 milions
d'€, el sobrecost de la
mateixa està al voltant
del 50%.
12 de gener: Segons
consta en els "papers de
Bárcenas", l'empresa
ALDESA, S.A. li fa un
donatiu de 24.000 € al
Partit Popular.

Aquests són els fets
objectius, davant dels
mateixos entenem que
Rus i els seus han de
donar moltes explicacions. Rus ha de respondre a preguntes com: Va
ordenar Bárcenas que es
feren les adjudicacions a
ALDESA? Va rebre el PP
de Xàtiva diners d'esta
empresa com també els
hauria rebut el PP nacional? Com explica Rus
esta "coincidència"

d'adjudicacions a l'empresa i de donatius d'esta
al PP en tan poc període
de temps?
Mentre les respostes no
arriben i aquestes no
siguen satisfactòries, no
tindrem cap dubte en
respondre de forma
afirmativa a la pregunta
que dona títol a aquest
article. El "Cas Bárcenas"
va arribar a Xàtiva? Si, els
fets així ho demostren.

Article publicat per Roger Cerdà en www.elblogderoger.net
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