
  

 

+ democràcia+ democràcia+ democràcia+ democràcia    Primàries. 
Hem fet les primàries de Compromís per triar els candidats a les Corts 
Valencianes i validar  Tomàs Ferrandis com a candidat a l’alcaldia de 
Xeresa. A la Safor teníem molts candidats  a les Corts, tot i això, Tomàs 
Ferrandis formarà part de llista per la circumscripció de València. 
El més important és que 275 xeresans de totes edats, van participar per 
primera vegada en unes Primàries: la nova política.   

COMPROMÍS PER XERESA 
6é infoCompromís del 2015.  

Març 2015. 
http://xeresa.compromis.net 

COMPROMÍS CONTRA EL PARO + treball+ treball+ treball+ treball    

 
Compromís per Xeresa seguim 
treballant, treballant amb resul-
tats notables i projecte de fu-
tur.  
 
Mentre el PP s’excusa per no 
anar als plenaris i ens tornen a 
“vendre” la magnífica 
“privatización” de l’aigua po-
table. 
 

 

El PP de Xeresa s’excusa per no fer la 
feina on toca. Si no van a un plenari 
extraordinari diuen que l’alcalde l’ha 
convocat sense motiu. Com el plenari 
de desembre per aprovar el presssu-
post. Motius ? 
 
• La Llei Reguladora de les Hisen-

des Locals diu “ La aprobación 
definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de 
realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior”.Article 169.2 LRHL )  

• Les Noves Instruccions de Contabilitat del Ministeri d’Hisenda ( BOE  
3/10/2014) obligaven a un canvi de l’estructura pressupostària i la Secretaria 
va recomanar iniciar l’any amb el pressupost nou. 

Deures per al PP:Deures per al PP:Deures per al PP:Deures per al PP:    
 
1.– Llegir Llei Reguladora Hisendes Públiques  
2.- Preguntar sobre Noves Instruccions del Ministeri  
3.– Consultar al BOP municipis que han fet igual  
 
Conclusió:           El PP NO té excusa. 

Millorant la gestióMillorant la gestióMillorant la gestióMillorant la gestió    

+ info     i     documentació a            http://xeresa.compromis.net 



  

 

L’alcalde ha denegat la 
apujada de preu de l’aigua  
demanada per l’empresa 
( el PP menteix ) però... per 
què Tecvasa pot reclamar 
un increment de tarifes ? 
 
Perquè el PP al 2006 ho va 
votar així en dos ocasions. 
1) En aprovar el Pleg de 

condicions . 
2) En adjudicar sense 

atendre l’informe que 
els ho advertia... 

“evolución de los ingresos 
proyectada por TECVASA es 
excesiva …no resulta del to-
do creíble”.  
Dels costos:  “partidas infra-
dotadas” , “no aporta un 
cuadro de evolución de 
costes ...”. I concluïa: 
“Cierto es que las ofertas se 
realizan a riesgo y ventura 
del concesionario, pero no 

es menos veraz que 
el pliego garantiza 
un equilibrio econó-
mico de la concesi-
ón de la misma for-
ma que lo hace la 
normativa vigente, lo 
cual obliga a extre-
mar las precauciones en 
aras de evitar que en los 
próximos años el concesio-
nario presione para incre-
mentar tarifas al socaire de 
un "imprevisto" desequilibrio 
económico” 
 
El PP va fer amb el seu infor-
me el mateix que amb les 
1007 firmes de veïns.  
Consulteu-lo, no té desper-
dici. 
“Extremar las precaucio-
nes”??  Van empitjorar el 
futur en negociar cobrar el 
cànon anual i les inversions 

previstes en 25 anys per 
avançat. Passant de 
900.000 a 1,4 Milions €.   
 
I encara ens van deixar un 
deute declarat de 
1.532.000€ més 819.330€ que 

el plenari ha declarat i Bloc-
Compromís paga. 

 

 

El PP menteix, comprova-ho. 
 
El pressupost i llocs de treball és informació pública. Podeu consul-
tar-ho al BOP per internet. 
 
• BOP núm 20 de 30/01/2015 pàgina 153 en avant. 
• BOP núm 63 del 15/03/2014 Pàgina 57 en avant.  
 

Comproveu que NO existeix la plaça de “conserge de poliesportiu”, de la que parla el 
PP de Xeresa en la darrera “cartita”. Vos han mentit ho s’han confòs de poble. 
L’única plaça de conserge és l’ocupada a la Casa de Cultura. 
Respecte a les insinuacions sobre “despidos”, recordem que ja hi ha representants de 
treballadors a l’Ajuntament. De fet, una decisió va ser avalada pel representant de la 
UGT i l’altra, per una sentència judicial. No obstant, ànim i a vore si eixa sensibilitat pels 
treballadors es nota a les seues empreses. 

Ni van llegir el “pliego de condiciones”, 
ni l’informe, ni la “normativa vigente”. 

Documentació a:Documentació a:Documentació a:Documentació a:    
xeresa.compromis.netxeresa.compromis.netxeresa.compromis.netxeresa.compromis.net    
Procediment extraordinari:
Procediment extraordinari:
Procediment extraordinari:
Procediment extraordinari:    
* Pleg de condicions 
*informe de 2006 
Procediment obligat:Procediment obligat:Procediment obligat:Procediment obligat:    
*Decrets Generalitat 
* Anuncis  +  transparència+  transparència+  transparència+  transparència    

Tecvasa pot reclamar més,  
per culpa de qui ? 

+ info     i     documentació a            http://xeresa.compromis.net 



  

 

Un segon procediment és 
l’actualització anual imposada per 
la Generalitat. Des de la manifes-
tació del 2006 que venim dient-ho 
però el PP de Xeresa nega la reali-
tat, tal com feia el seu admirat al-
calde de la privatizació. 
 
Fins el 2013 la Generalitat es basava en l’IPC. Justament quan al 2014 
l’IPC va ser negatiu, el preu devia de baixar, el PP valencià va imposar 
un nou Decret (68/2013) que substituïa l’IPC pel CRT. Així ara la Comissió 
de Preus de la Generalitat autoritza lactualitzacions a l’alça ( apujades) 
si en un poble baixa en consum. El mateix Decret augmenta en 3 els re-
presentants de grans empreses en esta Comissió. 
 
COMPROMIS AMB ELS CIUTADANS 
Compromís per Xeresa va fer una queixa a les Corts contra este Decret 
que canviava el procediment de Conselleria. Un decret propi d’un partit 
podrit per la corrupció. El PP de Xeresa NO va voler votar perquè confon 
els dos procediments. Acta plenari 30/01/2014 ww.xeresa.es   
A xeresa.compromis,net teniu + info i exemples de pobles del PP  

El PP de Fabra impedeix la baixada de l’aigua 

1) L’increment del clavegueram al polígon de la 
Pelleria (només ) per pagar la depuradora d’allí, 
ho publiquen per “demostrar” que l’alcalde ha 
apujat el preu de l’aigua del poble. 
I damunt, ho van votar a favor  !! 
 
2) Confonen qui signa l’anunci ( alcalde ) amb 
qui ha votat l’acord ( plenari, regidors ). 
 
3) Els  impostos i taxes les posa el plenari per deci-
sió pròpia o per adaptar –los a allò marcat per la 
Conselleria. L’alcalde personalment, no pot ( LR-
HL, repetim la pissara pàg 1 ).  
 
4) Desconeixen el procediment que depén de 
Conselleria (IPC, CRT ), des de 2006 !  
I acusen a l’alcalde (! ) d’estes actualitzacions 
• Decret 109/2005, de 10 de juny del Consell. 
• Decret 68/2013, de 7 de juny del Consell que regula la Comissió de Preus  i deroga: 
• Decret 3/2008, d’11 de gener,del Consell  
4) L’acalde ha DESAUTORITZAT l’apujada que sí depén de l’Ajuntament i el plenari 
ha recolzat la Ressolució d’Alcaldia.  El PP ho amaga. 

9 anys després, el PP vol culpables... 

Plenari 29/12/2010 www.xeresa.es 



  

 

PLENOS 
    

El PP s’excusa per no anar a un ple-
nari diu que l’alcalde el a convocar 
“urgentment”: F als.  
Un plenari extraordinari NO té res a 
vore amb un urgent. De fet es con-
voca amb totes les garanties demo-
cràtiques que marca la Llei Regula-
dora de les Bases de Règim Local, 
Article. 46.2 : “Las sesiones plenarias 
han de convocarse, al menos, con dos 
días hábiles de antelación …. La docu-
mentación íntegra de los asuntos inclui-
dos en el orden del día...”. Així es va fer 
i, a més de que ho sabien des del mes 
anterior ( 27 de novembre ) . 
En tota la legislatura no hem pres cap 
acord per via d’urgència ni plenari ur-
gent.  

El plenari de desembre era extraordina-
ri NO urgent. Comproveu-ho a l’acta a 
la web  www.xeresa.es   
Qui convocava plenaris extraordinaris 
urgents, de hui per a hui, i sense docu-
mentació era l’admirat exalcalde del 
PP. També urgentment va privatitzar 
l’aigua. Allò era abusar i burlar-se com 
van fer amb les 1007 firmes i encara ho 
defenen. 

 * No urgents. Convocats 48 hores abans 
  plenari ordinari 
  extraordinari   
 * Extraordinaris urgents.  

 
—-> Repassar: 

Llei Reguladora del Règim Local ( fonamental )  

 

 A la Casa de Cultura pots A la Casa de Cultura pots A la Casa de Cultura pots A la Casa de Cultura pots 

deixar  la teua proposta per deixar  la teua proposta per deixar  la teua proposta per deixar  la teua proposta per 

a XERESAa XERESAa XERESAa XERESA    

També a:  També a:  També a:  També a:      

       xeresa.compromis.net       xeresa.compromis.net       xeresa.compromis.net       xeresa.compromis.net    

+ transparència+ transparència+ transparència+ transparència    

                  + Xeres
a

                  + Xeres
a

                  + Xeres
a                  + Xeres
a    

“La transparència que volem és la del vi-
dre, des de dins i des de fora”.  
 

Cada plenari ordinari ( un al mes ex-
cepte agost i desembre ), el govern lo-
cal informa dels pagaments. Si es vol 
còpia d’alguna factura, es fa. Altra co-
sa són les dades personals, això depèn 
de la Secretaria.  

També cada grup té un representant a 
la Comissió d’Hisenda. 
Ja estem al 94% de la legislatura ( 3 
anys i 9 mesos). Ara el PP comença a 
demanar factures, buscar en Google 
anuncis del 2010... Uf, si corregueren 
tant per anar als concerts de Dani Mar-
tin que fa Torró arribarien l’endemà.  

TRANSPARÈNCIA PER A COMPROMÍS I PER AL PP.  


