
8 PROPOSTES PER
ALS VEÏNS DE CARLET

E
l Grup Municipal Bloc-
Compromís de Carlet
ha fet al Plenari huit

propostes relacionades
amb els impostos municipals:

Urgent revisió 
cadastral a la baixa.

 Estem patint les conseqüències 
de la revisió cadastral del 2008, que el 
PP va promoure. Ara ens trobem uns re-
buts de contribució amb uns valors de 
les nostres cases un 30% més alts del 
seu valor real i més alts que els de tots 
els pobles. Cal fer una nova revisió ca-
dastral. El PP vota en contra.

d’acabar el període voluntari. Esta pràc-
tica ha de ser recompensada, com ve 
fent-se a molts pobles dels nostre vol-
tant. El PP vota en contra.

Facilitar el fracciona-
ment dels pagaments, 

ja que el PP nega el dret de frac-
cionament i pagament per rebuts de 
menys de 300 € i ho prohibeix en en les 
multes de trànsit. El PP vota en contra.

Subvenció del 100% 
de l’IBI el primer any 

per la compra de la 
primera vivenda a Carlet. 
Una ajuda per l’esforç de la compra de 
la primera vivenda. El PP vota en con-
tra a pesar que la proposta la portava al 
seu programa.

Bonificació d’un 30% 
a les famílies amb tots 

els membres parats. 
Seria una ajuda de l’Ajuntament a qui es 
troba en una situació enormement difí-
cil. El PP vota en contra a pesar que 
la proposta la portava al seu programa.

Pujar a un 5% la bo-
nificació a qui vulga 
avançar el pagament 

de l’IBI a juny. El PP proposa una 
rebaixa de només el 3%. El PP vota
en contra de la proposta de Bloc-
Compromís. 

Baixada de l’IBI al mí- 
nim legal, es a dir al 0,4%, 

davant el tipus proposat pel PP 
del 0,64. La contribució que es paga al 
nostre poble és totalment injusta i des-
proporcionada, aplicant-se uns valors 
de quan més cares estaven les viven-
des. El PP vota en contra.

Fraccionament de 
l’IBI al 50% sense pa-
gar interessos en dos 

períodes. Amb les elevades quantitats 
que venim pagant, seria una forma de 
facilitar a les famílies el seu pagament. 
El PP vota en contra.

Bonificació del 5% a 
tots els rebuts domi-
ciliats. Les persones que te-

nen els seus impostos domiciliats veuen 
com paguen a l’Ajuntament molt abans 
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CARLET PAGA LA CONTRIBUCIÓ MÉS CARA DE LA COMARCA 
BLOC-COMPROMÍS PROPOSA UNA
REBAIXA DE L’IBI I FACILITATS PER

A PAGAR-LO I EL PP S’OPOSA
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Bloc-Compromís de Carlet 
ha denunciat públicament 

les retribucions abusives que 
s’han aprovat els regidors del 
PP en el primer Ple de la cor-
poració municipal.
 
La portaveu del grup, Maria Josep 
Ortega ha manifestat que “en la 
situació tan greu que està pas-
sant el nostre poble, amb més 
de 1.600 persones parades, és 
una autèntica burla als ciuta-
dans continuar amb tres regi-
dors cobrant amb dedicació ex-
clusiva unes quantitats del tot 
excessives”. 

Cal recordar que el regidor Pas-
cual Casp cobrarà 3.391 € men-
suals, Laura Sáez 3.109 € i Ma-
nuela Redondo 2.519 €. Ortega 
ha declarat que “en el Ple vam de-
manar que es rebaixaren un 15% 
eixes retribucions, però l’alcaldes-
sa es va negar en redó imposant 

eixes quantitats sense atendre el 
clam de la ciutadania que demana 
moderació en els sous dels polí-
tics”. 
La portaveu de Compromís ha 
alertat també que l’alcaldessa ha 
condicionat la configuració dels 
òrgans de la Corporació a les re-
tribucions dels regidors del PP, 
“la qual cosa –assenyala Ortega- 
dóna la mesura de l’autèntica ir-
responsabilitat amb què comença 
la sra. Crespo esta nova legislatu-
ra, supeditant l’organigrama muni-
cipal a les percepcions econòmi-
ques dels regidors del PP”. Així, 

es dóna la circumstància que cap 
dels tres alliberats serà tinent d’al-
calde, perquè els tinents d’alcalde 
han de pertànyer obligatòriament a 
la Junta de Govern i cap dels tres 
regidors amb dedicació exclusiva 
serà membre d’aquest òrgan, per-
què només han sigut nomenats 
membres els altres cinc regidors 
(el màxim permés per la llei) per tal 
que puguen cobrar les assistènci-
es a aquest òrgan (més de 400 eu-
ros al mes), ja que els tres regidors 
alliberats no les podrien cobrar 
perquè ja cobren les seues retri-
bucions. La líder de Compromís a 
Carlet ha manifestat que “és ben 
curiós que els núm. 2, 3 i 4 de la 
llista del PP no siguen ni tinents 
d’alcalde ni membres de la Junta 
de Govern, i tot amb la finalitat 
que els regidors del PP es pu-
guen repartir la major quantitat 
de diners del nostre Ajuntament; 
una manera ben lamentable de 
començar la legislatura”. 

LES RETRIBUCIONS ABUSIVES
DELS REGIDORS DEL PP

El PP tenia una pancarta il-
legal a la seua seu dema-
nant el vot abans de co-

mençar oficialment la campanya 
electoral per a les eleccions ge-
nerals, cosa expressament prohi-
bida per la llei. Diversos veïns del 
poble van alertat als dirigents de 
Bloc-Compromís de l’existència 
de l’esmentada pancarta i la for-
mació valencianista va exigir al 
PP de Carlet la retirada immedi-

ata de la pancarta ja que “és una 
autèntica burla a la llei i una de 
les trampes habituals a què ens 
té habituats l’alcaldessa del PP 
en període electoral, com va pas-
sar també el dia de les eleccions 
municipals, en què tots els inter-
ventors del PP es van presentar 
en els col·legis electorals vestits 
amb una samarreta del PP, cosa 
també prohibida expressament 
per la llei”. 

Compromís va presentar una 
denúncia a la Junta electoral i 
el PP es va vore obligat a llevar 
la pancarta. Laura Sáez (PP) va 
declarar al respecte que no havi-
en caigut que la pancarta digue-
ra “vota”. Com es pot observar a 
les fotografies, la paraula “vota” 
apareix d’una forma prou clara, i 
el que és ben complicat precisa-
ment és no vore-la. 

GRÀCIES A LA DENÚNCIA DE BLOC-COMPROMÍS, 
EL PP HA DE RETIRAR UNA PANCARTA IL·LEGAL

A
pesar de la insistència de 
M. Á. Crespo per tornar a 
ser candidata al Senat, el 

PP li ha donat l’esquena i serà 
l’únic senador per València 
que no repetirà en la candi-
datura. El nul treball realitzat 
per Crespo en la cambra alta i 
el seu enfrontament amb desta-
cats dirigents del partit no li han 
deixat cap opció de continuar de 
senadora.
Ara l’alcaldessa intenta de nou 
posar-se un sou a costa de 
l’Ajuntament i pretén que el re-
gidor Pascual Casp deixe de co-
brar-lo, perquè pareixeria massa 
escandalós, en els temps en què 
estem, sumar un regidor més 
del PP cobrant un sou elevat a 
càrrec de l’Ajuntament. Prompte 
se sabrà com acaba este episo-
di pecuniari. Continuarà. 

CRESPO 
NO SERÀ
SENADORA

“Bloc-Compromís va 
demanar que els regidors 

es baixaren un 15% el 
sou però l’alcaldessa es 

va negar en redó”

Serà l’únic senador 
per València que 

no repetirà.

El regidor 
Pascual Casp cobrarà 

3.391 € mensuals, 
Laura Sáez 3.109 € 
i Manuela Redondo 

2.519 €.

Abans de la denúncia. Després de la denúncia.

Ortega ha conclòs valorant molt 
negativament que l’alcaldessa no-
més haja nomenat un sol tinent 
d’alcalde, “la qual cosa és inau-
dita –afirma la portaveu de Com-
promís-, si pensem per exemple 
que durant l’estiu anterior l’Ajunta-
ment va quedar desassistit, sense 
l’alcaldessa i cap dels dos tinents 
d’alcalde que hi havia, deixar-ne 
ara un no té cap sentit i revela una 
clara falta. 



EL CENTRE HORTOFRUCTÍCOLA, SENSE
ACTIVITAT MÉS DE MIG ANY DESPRÉS
En l’ultim Plenari ordinari de 

l’Ajuntament de Carlet el regi-
dor de Bloc-Compromís Agustí 
Royo va preguntar sobre la situa-
ció actual d’activitat del centre hor-
tofructícola que hi ha a Carlet. La 
regidora Laura Saez i l’alcaldessa 
van respondre que portava dos 
mesos en funcionament, cosa que 
el nostre grup polític municipal va 
poder constatar que era absoluta-
ment fals.
Personada a l’endemà en l’esmen-

tat centre una representació del 
nostre grup, va poder observar 
que el centre es troba tancat i amb 
signes evidents de no haver inici-
at les seues activitats, com es pot 
comprovar en les fotografies pre-
ses in situ en hores de faena.
Esperem que prompte es puga as-
signar pressupost per al funciona-
ment de l’esmentat centre, ja que 
és important que la investigació 
agrària s’intensifique i no es veja 
paralitzada per falta de recursos.

GRUP MUNICIPAL 
BLOC-COMPROMÍS DE CARLET

“Els regidors del Grup 
Bloc-Compromís van 
poder comprovar que 

el centre no presentava 
activitat”

www.bloc.ws        www.blocdecarlet.comwww.blocdecarlet.com

BLOC-COMPROMÍS PROPOSA CONVERTIR L’EDIFICI
ACTUAL DE L’AJUNTAMENT EN UNA GRAN BIBLIOTECA

www.blocdecarlet.com

BLOC-COMPROMÍS PROPOSA 
QUE S’APLIQUE L’IMPOST DE 
PATRIMONI ALS MÉS RICS

lions d’euros si s’aplicara amb els 
mateixos paràmetres a tot l’Estat. 
Tanmateix, la seua aplicació és 
competència de les comunitats 
autònomes. 

La portaveu de Bloc-Compromís 
Maria Josep Ortega ha declarat 
que “la estimació del Ministeri d’Hi-
senda és de recaptar 109,5 milions 
d’euros al País Valencià aplicant 
l’impost que s’acaba d’aprovar”. 
Ortega ha afegit que “El PP de la 
Comunitat Valenciana es posici-
ona en defensa dels més rics no 
volent aplicar l’impost, quan  en 
les actuals circumstàncies les 
rendes més elevades haurien de 
contribuir més, sobretot si tenim 
en compte la situació financera 
de la pròpia Generalitat i les di-
ficultats per les quals estan pas-
sant els ajuntaments”. 

L’Ajuntament de Carlet ha 
aprovat, a pesar de l’abs-

tenció del PP, una moció de 
Bloc-Compromís a favor de 
l’aplicació de l’impost de patri-
moni aprovat pel Congrés dels 
Diputats.

El Congrés aprovava en l’últi-
ma sessió de la legislatura l’Im-
post sobre el Patrimoni, sense 
cap vot en contra. La recu-
peració de l’impost afectarà 
únicament els contribuents 
amb patrimonis superiors a 
700.000 euros i estarà vigent 
fins l’any 2012. Aquest tribut, 
de caràcter temporal, suposa-
ria una recaptació de 1.080 mi-

 “Més de 100 milions 
d’euros s’haurien 

recaptat al País Valencià 
aplicant l’impost als 

més rics”

Maria Josep Ortega, porta-
veu del Grup Municipal de 

Bloc-Compromís de Carlet ha 
fet la proposta davant del Ple de 
convertir l’edifici propietat de la 
Fundació Caixa Carlet i que actu-
alment ocupa l’ajuntament en una 
gran biblioteca-mediateca. Ortega 
ha argumentat que “l’edifici del 
nou ajuntament per fi està pròxim 
al seu acabament i la biblioteca 
municipal ha quedat molt menuda 
per a una ciutat com Carlet, per a 
la qual cosa és ideal l’edifici que 
ocupa a hores d’ara l’ajuntament”. 
Ortega ha recalcat que “amb un 
cost certament reduït i amb la 
col·laboració de la fundació, 
Carlet podria tindre la bibliote-
ca que es mereix, amb diverses 
sales de lectura, sales d’estudi, 
sales multimèdia, biblioteca in-
fantil, etc., i es convertiria en un 
referent cultural de primer ordre 
per a la nostra ciutat”.
La portaveu de Bloc-Compromís 
ha destacat que “al mateix temps,  
es deixaria sense efecte el projec-

te faraònic i gens respectuós amb 
la història i el patrimoni -al qual 
són contraris els sectors culturals 
locals-, de desvirtuar el teatre del 
Siglo substituint l’espai del pati de 
butaques i les llotges per una sala 
amb llibres i ordinadors”. Ortega 
ha remarcat que “una vegada es 
pose la coberta de protecció al 
teatre que n’impedisca un deteri-
orament més gran, cal projectar 
el futur del Siglo com el que sem-
pre ha sigut: un teatre excel·lent”. 
“Ara és l’hora -ha afegit la porta-
veu de Bloc-Compromís a Car-
let- d’aprofitar els recursos que 
tenim a base d’imaginació i con-
sens entre les diferents forces 
polítiques i també amb la resta 
d’institucions i el món de la cul-
tura”. 

“Amb un cost econòmic 
molt baix, Carlet tindria  
la moderna biblioteca 

que mereix”

Actual casa consistorial.

Sales buides. 

Cadires sense gastar.

Jardí abandonat.
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