
 

 

DEUTE NO DECLARAT DEL PP, ARA “NOSTRE” 
 
El PP ha copiat de la Web del Ministeri les xifres del deute viu de Xere-
sa. És a dir, el deute que l’Ajuntament SÍ declara al Ministeri. 
Informem, de nou, del deute que el PP NO VA DECLARAR al MINISTERI 
al 2006 i que nosaltres després vam reconéixer, declarar i pagar poste-
riorment.  
Donem TOTA la informació al poble i al ministeri d’Hisenda. 

 
DEUTE DECLARAT  

El govern del PP cobra 1,4 milions de l’aigua potable; 300.000€ del 

Caudeli; i la venda de solars d’urbanitzacions... i ens deixen un DEUTE 
DECLARAT al Ministeri de 1.5 Milions al 2007 ! 

 
DEUTE NO DECLARAT 

Al 2007, el PP ens va deixar esta xifra oficial i un DEUTE NO DECLARAT. 
És a dir, sentències judicials amagades al caixó ( alguna des del 

2003! ). I factures no comptabilitzades (de 2006).  819.330€. 

Al XeresaInformació de 2009 s’explicava ( www.xeresa.es/bims.php ).  
 

COMPROMÍS PER XERESA 
4t infoCompromís del 2014.  

Desembre de 2014. 
http://xeresa.compromis.net 

DEUTE 2007 2014 

Declarat 1.532.000 1.665.000 

No declarat 819.330 0 

819.330 819.330 819.330 819.330 € de € de € de € de     
deute del PP no deute del PP no deute del PP no deute del PP no 
declarat declarat declarat declarat     
al Ministeri .al Ministeri .al Ministeri .al Ministeri .    
    
    
Compromís va Compromís va Compromís va Compromís va 
anar declarantanar declarantanar declarantanar declarant----lo lo lo lo     
i l ’ ha pagat ja.i l ’ ha pagat ja.i l ’ ha pagat ja.i l ’ ha pagat ja. 



 

 Deutes que el PP no declarava. 
El PP, a l’oposició, RECONEIX i acepta Declarar estos 819.330 € de 
deutes de quan governaven… i, ara, ens culpen a nosaltres ! 

  PLENARI  € CONCEPTE Ho hem... 
1111    Decret 102/2007 Plenari de Decret 102/2007 Plenari de Decret 102/2007 Plenari de Decret 102/2007 Plenari de 

24/10/200724/10/200724/10/200724/10/2007    
52.274 52.274 52.274 52.274 €€€€    HORTIL Obres PavasalHORTIL Obres PavasalHORTIL Obres PavasalHORTIL Obres Pavasal    

( Sentència judicial del 2003.Requerida a ( Sentència judicial del 2003.Requerida a ( Sentència judicial del 2003.Requerida a ( Sentència judicial del 2003.Requerida a 
3 alcaldies anteriors! )3 alcaldies anteriors! )3 alcaldies anteriors! )3 alcaldies anteriors! )     

PAGAT AL PAGAT AL PAGAT AL PAGAT AL 
2007200720072007    

2222    Acord plenari de Acord plenari de Acord plenari de Acord plenari de 
28/11/200728/11/200728/11/200728/11/2007    

154.000154.000154.000154.000€€€€    Préstec per pagar factures del PP 2006 No Préstec per pagar factures del PP 2006 No Préstec per pagar factures del PP 2006 No Préstec per pagar factures del PP 2006 No 
comptabilitzades com a deute.comptabilitzades com a deute.comptabilitzades com a deute.comptabilitzades com a deute.    

ACABAT DE ACABAT DE ACABAT DE ACABAT DE 
PAGAR AL PAGAR AL PAGAR AL PAGAR AL 
2011201120112011    

3333    Decret 55/2008Decret 55/2008Decret 55/2008Decret 55/2008    
Votada en plenari de Votada en plenari de Votada en plenari de Votada en plenari de 
25/06/2008.25/06/2008.25/06/2008.25/06/2008.    

461.456461.456461.456461.456€€€€    Obres del poliesportiu Castelló Simó,SLObres del poliesportiu Castelló Simó,SLObres del poliesportiu Castelló Simó,SLObres del poliesportiu Castelló Simó,SL    
(  Sentència judicial )(  Sentència judicial )(  Sentència judicial )(  Sentència judicial )     

ACABAT DE ACABAT DE ACABAT DE ACABAT DE 
PAGAR EN PAGAR EN PAGAR EN PAGAR EN 
2013201320132013    

4444    Decret 105/2008.Decret 105/2008.Decret 105/2008.Decret 105/2008.    
Plenari 24/09/2008Plenari 24/09/2008Plenari 24/09/2008Plenari 24/09/2008    

69.98969.98969.98969.989€€€€    HORTIL. Tornar quotes d ’ urbanització a HORTIL. Tornar quotes d ’ urbanització a HORTIL. Tornar quotes d ’ urbanització a HORTIL. Tornar quotes d ’ urbanització a 
Bancaixa. (  Sentència judicial )Bancaixa. (  Sentència judicial )Bancaixa. (  Sentència judicial )Bancaixa. (  Sentència judicial )     

PAGAT AL PAGAT AL PAGAT AL PAGAT AL 
2009200920092009    

5555    Acord plenari de Acord plenari de Acord plenari de Acord plenari de 
28/04/2010.28/04/2010.28/04/2010.28/04/2010.        

36.19536.19536.19536.195€€€€    Rotonda C/ Xeraco i altresRotonda C/ Xeraco i altresRotonda C/ Xeraco i altresRotonda C/ Xeraco i altres    PAGAT al PAGAT al PAGAT al PAGAT al 
2010201020102010    

6666    Acord plenari 28/07/2010Acord plenari 28/07/2010Acord plenari 28/07/2010Acord plenari 28/07/2010    45.41645.41645.41645.416€€€€    Accés a centre mèdic, LSTBT i pasos de Accés a centre mèdic, LSTBT i pasos de Accés a centre mèdic, LSTBT i pasos de Accés a centre mèdic, LSTBT i pasos de 
cebracebracebracebra    

PAGAT al PAGAT al PAGAT al PAGAT al 
2010201020102010    

Més detall de la informació a  http://xeresa.compromis.net  
 

819.330 € reconegut pel PP en Plenari ! 



 

 

 

El passat 29 de novembre, Tomàs Fe-
rrandis va presentar al Centre Social 
de Xeresa la seua candidatura a 
l’alcaldia de Xeresa davant un cen-
tenar de persones. 
 
L’actual alcalde, va explicar que en 
estos anys a Compromís  per Xeresa 
s’ha sumat gent i les propostes fetes en l’assemblea de l’1 d’agost van po-
sant-se en marxa. 
En Compromís les decisions s’han de refrendar pels simpatitzants. "Hi ha 

una relació causa-efecte entre la forma d'organitzar-se les candidatures, i 

la corrupció política".  Tomàs Ferrandis va ressaltar la participació del veï-
nat de totes les edats en Compromís per Xeresa, per millorar el poble i aca-
bar amb la corrupció en les properes eleccions autonòmiques i generals. 
A l'acte van acudir nous simpatitzants il·lusionats amb els resultats de la 
gestió, que veuen a Compromís superar les dificultats heredades i defensar 
Xeresa amb UN PROJECTE DE FUTUR i esperit de superació. Orgullosos del 
nostre poble, Xeresa. 

TOMÀS FERRANDIS, CANDIDAT A L’ALCALDIA PER COMPROMÍS 

Vine, sigues solidari i demana’ns la informació que vullgues 



 

 
ACONSEGUIM 145.057 € per a un TALLER D'OCUPACIÓ. 

Fins a 26 persones treballaran en els projectes gestionats per CompromísFins a 26 persones treballaran en els projectes gestionats per CompromísFins a 26 persones treballaran en els projectes gestionats per CompromísFins a 26 persones treballaran en els projectes gestionats per Compromís    

El Taller tindrà dos modalitats: Turisme Rural i Ajuda a Domicili per a 16 
alumnes que cobraran el Salari Mínim Interprofessional durant 6 me-
sos i obtindran un certificat d’aprofitament. 
 
Gestions de Compromís per Xeresa, per donar treball als postres 
veïns. 
 
• Salari Jove:      3 persones, 6 mesos. 

 

• Pla d’Ocupació Conjunta:   2 persones, 2 mesos i 13 dies. 
       (1/3 part pagada per l’Ajuntament ) 

• Peó Forestal:      5 persones, 2 mesos i 2 dies. 

 

• Taller d’ocupació:    16 persones, 6 mesos. 

       ( 5.000 € pagats per l’Ajuntament ) 

• Segueix en marxa la borsa d’ocupació amb fons municipals 
100% fons municipal.  

 

Ampliació Salari jove. Recentement hem aconseguit ampliar-lo per a 
un 2on auxiliar administratiu. 
 
El curiós vot del PP en els Pla d’Ocupació de Conjunta 

El PP, vota contra l’aportació municipal (1/3) al Pla d’Ocupació i 
Conjunta de les 3 administracions. Tot i que mesos abans volia que 
ens adherírem abans d’estar publicat, a cegues ! 
A 2013 este pla implicava a empreses i no va funcionar bé. En sobrar 
els postres diners pressupostats, vam proposar al plenari destinar-los a 
altres plans. El PP no li va paréixer bé i es va abstenir en la votació, 
 

La tresoreria 

Els plans d’ocupació subvencionats crearan un problema de tresore-
ria a l’Ajuntament per culpa del retard Generalitat Valenciana en 
pagar. Mentre la Generalitat no paga, l’Ajuntament ha de fer front al 
pagament de les nòmines. Ho superarem. 


