
per Xeresa

in
fo

co
m

pr
om

ís

Passat un any de legislatura, fem un balanç sobre el nivell d’acompliment del 
programa electoral amb què ens presentàrem a les eleccions municipals.

AUDITORIA 1ANY DE GOVERN

#aXeresaComplim
TREBALL  A  XERESA

1.1 TURISME D’ESPORT A L’AIRE LL IURE
• Promoció: Mondúber Ultra Trail 2015, Trail Xeresa dins del Circuit Trail 

Valencia, vies d’escalada esportiva i marxes cicloturistes amb MTB EN TRÀMIT / MARXA

• Formació: Taller ocupacions formant veïns de Xeresa ( funcionant ) COMPLIT
• Allotjament: Alberg amb gimnàs. Estudi de viabilitat d’una Casa Rural a 

l’antiga Casa d’Oficis EN TRÀMIT / MARXA

• Regulació de la pesca a la marjal (a l’espera de la Llei de Pesca de la 
Conselleria...) EN TRÀMIT / MARXA

• Creació Zona Zero per a eixida de les rutes. COMPLIT
• APP mòbil amb informació de rutes i recursos. EN TRÀMIT / MARXA
• Pas inferior A38 de comunicació camí Gandia amb Ruta Marjal. EN TRÀMIT / MARXA
1.2 CONTRACTACIONS I FORMACIÓ LABORAL
• Més contractacions a Xeresa:

- Contractar a la gent en el Caudeli. EN TRÀMIT / MARXA
- Tallers d’ocupació. COMPLIT
- Programes d’ocupació. COMPLIT
- Continuar la borsa d’operaris oberta a tot el món. COMPLIT
- Defensar la contractació de gent del poble oposant-nos de fet al 

“cheque-naranja” de Gandia COMPLIT

• Més formació:
- Cursos d’idiomes, d’informàtica. COMPLIT
- Manipuladors de plaguicides, aliments. COMPLIT
- Preparació currículums i entrevistes… PENDENT
- Nous conreus, certificacions. COMPLIT

1.3 COMERÇ LOCAL 

• Més campanyes de promoció com la de Nadal. COMPLIT

• Comptar amb el nostre comerç en esdeveniments com el MUT COMPLIT

1.4 MILLORA DEL POLÍGON INDUSTR IAL

• Gas natural. EN TRÀMIT / MARXA

• Construcció de la rotonda de La Pelleria. COMPLIT

• Millorar el control dels vessaments d’aigua residual EN TRÀMIT / MARXA

1. 5 MICROCRÈDITS

• Microcrèdits per emprenedors PENDENT

AGRICULTURA I PATRIMONI

La Conselleria inclourà en les normes de la marjal, les ordenances aprovades 
a Xeresa. EN TRÀMIT / MARXA

Defensa dels llauradors front als errors del Pla Forestal COMPLIT
Continuar amb la política de neteja de parcel·les abandonades. COMPLIT
Continuar la neteja de vores de muntanya amb la Diputació. COMPLIT
Tramitar i assessorar als llauradors amb les ajudes de la PAC COMPLIT
Punt de subministrament d’aigua per a cubes de fumigar. COMPLIT
Facilitar, als propietaris que vullgen, el registre i revisió de les cubes de 
fumigar ( ROMA). COMPLIT

Subvenció, assessorament en plagues com la mosca. COMPLIT
Més jornades i cursos PENDENT
Reparació camins rurals més necessitats EN TRÀMIT / MARXA
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#aXeresaComplim

QUALITAT DE VIDA

Nou voluntariat de reforestació. PENDENT
Continuar el voluntariat ambiental. COMPLIT
Exigir a la Diputació avançar amb el Pacte d’Alcaldes contra les emissions CO2 COMPLIT
Ampliar la implantació de LEDSs EN TRÀMIT / MARXA
Seguir la política de reducció i reciclatge de residus. COMPLIT
Incrementar el control vessaments a la depuradora municipal EN TRÀMIT / MARXA
Seguir amb l’Educació Vial i dia de l’arbre COMPLIT
Seguir amb el Maig musical i les activitats musicals de concerts, bebemola.... COMPLIT
Festival joves:Xeresa-Urban, DJS i Ferradura-rock. COMPLIT
Foment de la lectura. Contacontes. COMPLIT
Acord per a descomptes en la piscina de Xeraco. PENDENT
Mantenir cursets de natació amb monitors per a xiquets i adults en la piscina 
municipal

COMPLIT

Mantenir el servei de Gabinet Psicopedagògic per l’escola. COMPLIT
Continuar amb les activitats a l’escola de la Unitat de Prevenció Contra Con-
ductes Addictives.

COMPLIT

Renovar el conveni del MUT amb Xeraco i la Mancomunitat de la Valldigna. COMPLIT
Elaboració d’un Pla d’Emergència Local PENDENT
Cursa de la Dona PENDENT

MILLORES URBANES

Reasfaltat de la part alta del poble. (PPOS 2016) EN TRÀMIT / MARXA
Canvi de voreres i aigua del potable pendent. EN TRÀMIT / MARXA
Pla de Mobilitat. Continuar amb la adaptació de rampes i passos de zebra. COMPLIT
Pista d’usos múltiples a la Servana. PENDENT
Millora pista Skate incorporant nous elements. COMPLIT
Zona d’ombra en graderies poliesportiu PENDENT
Zona picnic PENDENT
Millora arbratge EN TRÀMIT / MARXA

AL COSTAT DE LA GENT

Més bústies de propostes i queixes. COMPLIT
Continuar fent enquestes als veïns. COMPLIT
Col·laboració i assessorament amb totes les associacions. COMPLIT
Continuar amb l’assessorament en tots els temes del camp. COMPLIT
Ampliar l’APP d’informació de Xeresa, Xeresa Cultural, Xeresa informació. EN TRÀMIT / MARXA
Implantació de l’ Estació Meterològica Local de Xeresa. COMPLIT
Compra d’un desfribril·lador RCP. COMPLIT

HISENDA

Seguirem sense cobrar la Contribució de Guarderia Rural COMPLIT

Hem acabat amb el deute no declarat i el comercial.  
Reduir-ne el deute financier per baix del 75%

EN TRÀMIT / MARXA

DEFENSANT XERESA

Seguirem contra el “cheque-naranja”. COMPLIT
Seguirem defensant el Caminàs. COMPLIT
Pont elevat per la Camilor.  Ja tenim el compromís del Secretari d’Estat. EN TRÀMIT / MARXA
Accés doble a l’A38 Xeresa-Favara.  Ja està contemplat al projecte. EN TRÀMIT / MARXA
Solució de millora definitiva per a la depuradora. EN TRÀMIT / MARXA
Seguir cobrant als “grans”:  autopista, antenes Mondúber, etc... COMPLIT

SOU DELS REGIDORS

Núm. PP 2006 Núm. Compromís 2016
Regidors dedicació parcial 2 450,00€ 6 220,00€
Regidor dedicació exclusiva 1 1.832,00€ - -
Regidora dedicació exclusiva 1 1.567,00€ 1 1.400,00€
Secretaria d’alcaldia 1 2.564,00€ - -
Regidors oposició 4 - 5 60,00€

6.836,00€ 3.020,00€

Al portal de transparència de 
l’Ajuntament trobareu infor-
mació sobre la nostra gestió i 
també del que cobrem, declara-
cions i currículums. 

El càrrecs polítics de compro-
mís també publiquen al portal 
de Transparència de Compro-
mís les nòmines.

AUDITORIA 1ANY DE GOVERN

PARTICIPACIÓ
 
Què i com puc ajudar en 
el meu poble

Dir la teua opinió, posar 
en coneixement qualsevol 
incidència del poble... 

Participar en la presa de 
decisions, és un repte per 
a la nova gestió. Ens cal 
escoltar, per part de tots.

Xeresa, gràcies a una 
iniciativa de Compromís, 
és el primer poble on els 
veïns podran opinar sobre 
quines inversions fer en 
Pla provincial del 2017.
 

#TRANSPARÈNCIA

Portal de transparència de l’Ajuntament:
https://xeresa.sedelectronica.es/transparency

Portal de transparència de Compromís:
https://compromis.net/info/transparencia/sous-publics/

Cobràvem en la passada legislatura i cobrem en 
esta. Dins dels límits legals i ètics. Comparem 
amb el govern del PP de Xeresa fa 10 anys, així 
tenim una informació completa.
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Han comparat la suma de 3  preus del 2016
1. Taxa de connexió d’aigua potable +
2. Instal·lació de comptador  +
3. Taxa de connexió de clavegueram

+ 21% IVA

Amb només 1 preu del 2007
1. Taxa de connexió d’aigua potable (Sense IVA)

EL PP DE XERESA HA MENTIT A TOT EL POBLE

Es van burlar de XERESA quan van privatitzar l’aigua contra la voluntat del poble.
Es burlen de XERESA quan acusen l’alcalde dels canvis obligats... per ser privada!
Ara, comparen UNA taxa de fa 10 anys (sense IVA), amb la suma de TRES taxes (amb  IVA).

En la reunió que tinguérem amb l’empresa, va ser el regidor de Compromís, José Antonio Pellicer qui 
es va queixar d’estos preus i no el PP. 

Informació Completa

L’apujada anual és l’obligada per llei per ser un servei privatitzat pel PP contra la voluntat de Xeresa

PRECIOS ALTA XERESA 2006-2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INSTALACIÓN CONTADOR 15 MM 70,07 73,01 74,03 74,63 76,86 78,71 81,07 81,07 81,07 81,07
TASA AGUA POTABLE 200 208,4 211,32 213,01 219,4 224,7 231,4 231,39 231,39 231,39
TASA ALCANTARILLADO 90,15 93,94 95,25 96,01 98,89 101,3 104,3 104,29 104,29 104,29
TOTAL BASE IMPONIBLE 360,22 375,35 380,6 383,65 395,15 404,6 416,8 416,75 416,75 416,75
IVA 16% 57,63 60,06 60,89 69,05
IVA 18% 71,12
IVA 21% 84,97 87,51 87,51 87,51 87,51
TOTAL 417,9 435,4 441,5 452,7 466,3 489,6 504,3 504,3 504,3 504,3

#AiguaMentides
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Ja els vam dir al plenari que hi havia una nova 
modalitat de beca per a PostGrau i que no hi 
havia retall. 
Amb la Diputació governada per PSOE i 
Compromís, a Xeresa li corresponen 8.000 €, el 
doble que amb Rus (PP).

EL PP DE XERESA MENTEIX 
amb les #BequesdelaDIPU

L’ordre del Ministeri (ordre HAP/1952/2015) 
va apujar a finals del 2015, els valors ca-
dastrals d’aquell pobles que s’havien revi-
sat abans del boom immobiliari (2003).
Amb esta apujada, el PP de Rajoy s’assegura:
• Cobrar els diners que, per error del Mi-

nisteri, va donar “de més” als anys: 2008, 
2009 i 2015. A Xeresa 90.399 €.

• Cobrar el préstec que ens va imposar al 
2012. A Xeresa 85.000 €.

• Imposar un ajust que ens obliga a aug-
mentar ingressos per compensar el que 
ells ens retallen. 58.000 € en el cas de 
Xeresa.

• Imposar-nos el pagament d’una nòmina 
extra del 2012 (!) que en vespres d’elec-
cions van “recuperar”.

Com tots els pobles afectats, Xeresa, va en-
comanar un Estudi Econòmic per calcular 
fins on podíem reduir el rebut a partir del 
2017 però, assumint els nous pagaments 
imposats pel PP de Rajoy i tenint en compte 
la reducció del que deuria aportar l’Estat als 
Ajuntaments. 
El PP de Xeresa es va limitar a fer una re-
gla de tres: què hauria de baixar el tipus per 
a compensar l’apujada del valor cadastral. 
Quan precisament el que ha impost el mi-
nisteri del PP és el contrari: obligar els Ajun-
tament a recaptar més d’IBI per fer front a 
estes noves obligacions i el retall de l’Estat 
que ens imposa Rajoy (veure la gràfica se-
güent).

#ContractacionsObjectives
EL PP MENTEIX DE NOU

BEQUES DIPUTACIÓ

Becaris €/MES MESOS TOTAL

2015 PP 4 500 2 4.000€

2016 
Compromis+PSOE

2 500 2
8.000€

1 1000 6

“Enchufisme” és contractar a 
persones a dit. Mirem la relació 
de contractes laborals feta al 
llarg de 2015, seguint els crite-
ris objectius marcats per cada 
programa. 

Recordem que és el Govern de 
Rajoy qui no permet més con-
tractacions que les de progra-
mes i ens obliga a treballar així.

El PP parla d’enchufisme refe-
rint-se a quan lloguem un au-
tònom o empresa (electricista, 
fontaner, tècnic de so, arquitec-
te, pintors, fusters, ferrers…).

Procurem contractar autònoms 
empreses del poble (hi ha de 
tots els colors i famílies) però no 
sempre tenim a Xeresa tots els 
servicis que necessitem i do-
nats d’alta per poder facturar a 
l’Ajuntament legalment.

PROGRAMA PERSONES €
BORSA OPERARIS 15 34.214,23
BORSA EDUCACIÓ INFANTIL 2 8.100,69
SALARI JOVE 4 24.549,78
PLAN DE EMPLEO CONJUNTO 4 4.240,34
TALLER D’OCUPACIÓ 2 119.123,12
EZONAY 5 13.333,35
PARO AGRÍCOLA 16 22.563,34
LA DIPU ET BECA 4 4.564,01

TOTAL: 52 230.688,86

IBI: 2831 Pobles (35%) amb la 
#ContribucióapujadaperRajoy
Xeresa és un dels 2831 pobles d’Espanya (35%) que el Govern de 
Mariano Rajoy va decidir per sorpresa apujar les contribucions

RECORDEM 

• La darrera revisió de cadastre aprovada per 
l’Ajuntament va ser al 2000 (PP).

• La pujada general de tots els impostos i taxes 
municipals va ser l’any 2006 (PP). 

• Qui cobrava la Contribució de Guarderia Rural era  
el PP.

Tot això en una època de:
• Ingressos per impostos d’obra del boom urba-

nístic 20 vegades superiors als actuals.
• Venda de tots els solars provinents de les urba-

nitzacions.
• Ingrés extra de 1.4 milions d’euros per la priva-

tització de l’aigua potable.

Compromís, va afrontar el reconeixement de deu-
tes per un total de 819.000 € quan començarem a 
governar i no vam fer cap pujada general de con-
tribucions ni revisió de cadastre.

Retall de Rajoy als Ajuntaments (Xeresa)
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#PiscinesXeresa

No tenim cap problema en atendre peticions vin-
guen de qui vinguen però la proposta del PP re-
ferent a la piscina era contractar la redacció d’un 
informe jurídic a una empresa privada i poca 
cosa mes:  res a vore amb la inversió feta com 
podeu comprovar.

El PP s’atorga el mèrit de les gestions 
i feines del govern de Compromís

INVERSION I DESPESES PISCINA 2016
Caseta depuradora 5.000,00€
Depuradors i instal·lació (bomba, commptadors, dossificadors, filtracions, válvules...) 20.000,00€
Equipament vestidors: bancs, perxes, canviador bebés 2.500,00€
Material de natació: xurros, braçalets, tapissos, guants de membrana, sureres 1.900,00€
Material infermeria (màscara oxigen, cánules...) 300,00€

TOTAL 29.700,00€

El dissabte 3 de setembre, a les 20.00 h, al poliesportiu 

Assemblea oberta de  
Compromís per Xeresa

En acabar… #soparalafresca

per Xeresa


