
COMPROMÍS per XERESA 
 
El Diputat de Compromís, Joan Baldoví i l’alcalde obtenen el 

compromís del Ministeri per al pont de la via del tren 

COMPROMÍS GUANYA A XERESA LES ELECCIONS 

EUROPEES. 
 
En  les generals del 2011 ens quedàrem en tercer lloc i en les 
autonòmiques, ens quedàrem en segon lloc. 
En les eleccions Europees del 25 de maig, per primera vegada 
Compromís ( Bloc ) aconsegueix guanyar en Xeresa en unes 
eleccions no locals ( amb molt pocs vots de diferència ).  
Moltes gràcies a tots aquells que vau confiar en nosaltres. 



COMPROMÍS PER L’ECONOMIA I EL TREBALL A XERESA  
 
 
ECO-TURISME. 
Aprofitar l’entorn natural de Xeresa, principalment Mondúber i la marjal per ajudar la 
iniciativa econòmica de comerç i de restauració local. 
Principals projectes en marxa i fets: 
MUT. Mondúver Ultra Trail. 
Trails. 
Construcció de l’alberg en les escoles velles. 
Regulació de la pesca a la marjal. ( A l’espera de la nova llei de pesca de la Conselle-
ria...la nostra “ ágil administración de Fabra” ) 

 

MILLORA POLíGONS. 
Principals projectes en marxa i fets: 
Instal·lació del gas natural. Previst. 
Millora accés polígon Pelleria. Tramitant-se 
Millores en les depuradores fetes.  
 
FOMENTANT L’AUTO-OCUPACIÓ. 
L’Ajuntament ha d’ajudar a crear llocs de treball i fomentar l’activitat econòmica al po-
ble. 
Creem i millorem instal·lacions per treure-les a concurs públic. ( Pista autoescoles. 
Bar poliesportiu, futur alberg i gimnàs... ) 
 

FORMACIÓ I BORSA PER A TREBALLADORS. 
Destaquem per organitzar: 
Cursos d’anglés, d’informàtica, manipuladors de plaguicides i jornades sobre agricul-
tura. 
Gestionar una borsa de desocupats on poder registrar-se per treballar. 
Crear places públiques noves i consolidar-ne. 
Rajoy ( PP ) vol  prohibir-nos estes activitats.  
 

LA DEFENSA DE L’INTERÉS DE XERESA. 
Som ( COMPROMÍS DE XERESA ) els que vam para els peus al “cheque-empleo” de 
Gandia quan els de Torró de Xeresa el van aplaudir. 
Som ( COMPROMÍS DE XERESA ) els que hem defensat les infraestructures que 
Xeresa necessita . 
 
MILLORA INFRAESTRUCTURES 
Pas a nivell elevat ( pont ) per la via del tren. Projecte tramitant-se ja pel Ministeri. 
Accés d’entrada i eixida des del peatge AP7 al polígon de la Servana. Projecte ac-
ceptat pel Ministeri. 
 



PER LA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA I EN DEFENSA DELS  

MUNICIPIS MENUTS 

Pla de Pagament a Proveïdors: Una altre abús del PP a favor de la banca que paguem 

tots. 

En 2012 El Govern de Rajoy va imposar a tots els Ajuntament d’Espanya el Pla de Paga-

ment a Proveïdors. El Ministre Montoro aconseguia finançament del Banc Central Europeu 

però no per a l’administració sinó per als bancs espanyols (!). El BCE prestava diners als 

bancs a un 1%, el Ministeri assignava un banc a cada Ajuntament obligant-nos a fer el prés-

tec al préstec al 5,90% (!) . Els efectes del pla de proveïdors per als nostres pobles són: 

1. Va obligar els pobles a finançar deute de subvencions pendents de la Generalitat. El 

cas de Xeresa: aparcament del poliesportiu, plaça Tossal, entre d’altres ... 

2.  Va obligar els pobles a finançar deute que havien negociat en terminis per al 2013 i 

2014. a Xeresa per exemple: part de la instal·lació de la gespa artificial del fútbol. 

3. Només admetien factures d’empreses privades i no d’entitats com la banda de música. 

4. Es va imposar dictatorialment a cada poble el banc, interés i condicions.  

5. Va obligar que serveis públics com les escoletes no puguen ser “deficitàries”. Una 

“invitació” a la privatització que és el que fan els Ajuntaments del PP 

Intervencionisme en els llocs de treball . 

Ja han començat les restriccions per crear places o treure a concurs les interines, generant 

precarietat en l’ocupació, malestars i problemes de tota classe. L’Administració Local no té 

suficient autonomia i ha de suportar els controls de la Delegació del Govern. 

La modificació del Règim Local:  preparar la privatització de tots els servicis. 

Amb l’excusa d’“aclarir” quins servicis poden donar els Ajuntaments als veïns i quins no. 

Aprova una reforma que dóna més poder a les Diputacions llevant-li’n als municipis menuts.  

Els Diputats provincials són triats a porta tancada pels partits polítics i no pels ciutadans. A 

cada partit judicial ( similar a la comarca )  li’n correspon un o dos diputats normalment, així ,  

només el partit majoritari o el segon obté representants. Esta és la “regeneració” del PP: re-

forçar una institució del segle XIX.



La política del PP: beneficiar a la banca i  els adjudicataris de serveis privatitzats.  

És injusta i ineficaç. Només afecta als ajuntaments, la sanitat pública, l’educació pública i els 

servicis socials . Però no al govern central que és el que més deute té ( despesa militar, ambaixa-

des, ministeris, AVE... ) 

Antidemocràtica. Pretenen llevar competències a l’administració elegida pel poble per a donar-li-

les a les Diputacions elegides per la casta política. Substituir la pluralitat democràtica per la dicta-

dura del partit més votat. Tornar al segle XIX. 

Antisocials. Perquè posen en perill la continuïtat dels servicis socials ( d’ajuntaments i mancomu-

nitats ), escoletes públiques, sanitat i educació i servicis socials... 

COTINO, GURTEL 

FABRA, ESTAFA 

HISENDA  

BLASCO: ONG TERCER MÓN 

EMARSA, SAQUEIG 

LA LLISTA DELS 100 IMPUTATS DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA DEL  

PP  i  NNGG. 
 

http://tierradesaqueo.com/actualidad/los-100-

imputados-del-pp 

 

Destaquen: 

1 ex president de la Generalitat 

4 ex vicepresidents 

10 ex consellers 

1 ex presidenta de Les Corts 

9 diputats autonòmics 

4 diputats provincials 

Els alcaldes de les principales ciu-

tats 

2 dos ex presidents pro-

vincials... 
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