
  

 

Aconseguim incloure en el 
pressupost de la Diputació 
la rotonda de La Pelleria.  
En breu s’iniciarà 

l’expropiació i obres.  
La Diputació pagarà el 100% de les 
obres i costos tècnics: 259.164 €. 
 
Per pagar els terrenys, vam propo-
sar que els propietaris de l’Hortil 
paguen 9.935€ ( 50% ). El PP es va 
abstenir en esta votació: no va ex-
plicar res. Voldria que ho pague 
tot el poble?  
 
Este és el 3r conveni singular amb 
la Diputació de la Legislatura: 
-Camp de gespa: 200.000€ de 
332.405€ 
-Serveis Socials: 36.000€ 

COMPROMÍS PER XERESA 
7é infoCompromís del 2015.  

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

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

LLUM VERDA A LA ROTONDA DE L’HORTIL 

 
Persones molt vinculades a l’actual 
PP, pretenien obtindre 1.843,81m2 
de solar ( valorat en 130,670€ ) en 
la reparcel·lació de les Hortes, quan 
ja havien obtés l’equivalent al polí-
gon de la Servana en 2004 !! 
 
Al PP li preocupa que l’Ajuntament 
compre un rentaplats per al bar del 
poliesportiu. Açò no ??!! 
 
Què  fácil és anar a per poca-ropa. I 
saber arrimar-se, o no. 



  

 

 

HO HAN FET TOT… POLS. 
• Un poliesportiu. Devien 461.456€ , hem 

pagat. 
• Un centre mèdic. Devien 110.425€. Hem 

pagat. 
• Una escoleta. Que vam haver de dupli-

car amb 273.519€ de l’Estat. 
• Una escola que vam aconseguir dupli-

car.  
Hem pagat informant i votant al plenari. Amb el PP calladet ( normal ) .  
• NO cobrem els impostos d’obra d’abans, ni guarderia, ni aigua potable. 
• NO malvenem solars com vol algun amic del PP 
• Sofrim retalls i prohibicions del Ministeri i una crisi que ells no van conéixer. 
• Amb una Generalitat desteta per la corrupció i un finançament autonò-

mic injust amb els valencians, que no pot ajudar. 

Alberg acabant-

se 

Gimnàs acabant-se 

Alberg acabant-se 

OBRES DE LA LEGISLATURA MÉS DIFíCIL 
Camp de gespa artificial.  
Remodelació pista paddel 
Rampa casa cultura 
Pasos de cebra elevats C/ Martina, Oliveres. 
Entrada Escoleta 
Vora i escales Passeig Mondúber 
Asfaltat entrada del poble. 
Asfaltat trams Mondúver, Major 
Vorera Passeig Furs 
Alberg ( acabant-se )  
Gimnas ( acabant-se )     
Canvi cablejat enllumenat zona est 

Instal�lació LEDS tots els polígons industrials 
Instal�lació LEDS C/ Mondúber 
Consolidació Servana 
Pippi-cans. 
Nitxos cementeri. 
Desaigüe en gola de la marjal. 
Reparació voreres, C/ Major i Moreral. 
Asfaltat trams 
 
AMB TOTES LES PROHIBICIONS DE RAJOY. 
 
SENSE QUASI AJUDA D’UNA GENERALITAT EN 

FALLIDA 



  

 
L’ELECTRICISTA... QUIN FAROL !!  

Al 2015 el PP ha demanat les factures del 2013 de l’electricista ( a bones hores ! ). A la TV, quan té uns minuts, el 

portaveu del PP escandalitza amb el despilfarro d’un electricista: “entre 20.000 i 40.000 € per reparacions d’ 

l’alumbrat públic” ( diu ).  Portem 4 anys informant de les factures cada mes i no diu res als plenari  ??! 

Ni 20.000€, ni 40.000€:  1.356€ i canviant cables sencers. Amb la pressa de “fer” oposició a últi-

ma hora, el PP  compta 11.939€ que han pagat els seguros i no el poble; 3.500 de posar els LEDS  sub-

vencionats per la Diputació a tot el polígoni C/ Mondúber, festes, reparacions en edificis...  

A xeresa.compromis.net   (#7comparaXeresa ) teniu còpia de les factures, els ingressos de la comptabi-

litat i el Pla dels Leds de la Dipu. ( Vos animem a que comproveu la barbaritat ! ).   

 

• L’electricista ha cobrat per una feina i materials. 

• Compromís ha complit informant cada mes de les factures i dels ingressos. 

• Compromís ha gestionat bé: recuperant de les assegurances 11.939 €. 

• El PP no ha fet la feina de mirar cada mes els ingressos.  

• El PP no ha mirat les factures. Barreja mà d’obra i material; gastos del poble i gastos de les assegurado-

res; enllumenat i edificis; reparacions i instal�lacions noves subvencionades 



  

 
EL BALANÇ televisiu del PP en sentències judicials en esta legislatura: 

Després de 4 anys de no comentar res als plenari de cada mesP 
 
UN BALANÇ MÉS HONEST I REAL ( favorables i desfavorables ) 

No ha estat gens atent en estos 4 anys el Senyor Advocat del PP. 

LA CONFUSIÓ o MENTIDA del DEUTE. 
 
El PP als plenaris mai diu res sobre economia. A la TV escandalitza amb la 
seua confusió sobre el deute.  
 
1) Com vam explicar, el deute no declarat pel PP ( més de 819.330€ ) va 
augmentar el deute financer i comercial quan el tréiem dels caixons.  
 
2) Al 2012 el Ministre Montoro obliga a tots els Ajuntaments a pagar a totes 
les empreses imposant-nos un préstec. S’acavba el deute comercial i aug-
menta el deute financer ( els 132.000 del la gespa artificial, per exemple ). 
 
Parlar de l’evolució del deute anomenant només el viu, és una aberració. 
Hui pràcticament tot és deute viu, abans no. 
 
DEUTE  =  DEUTE VIU + DEUTE COMERCIAL + DEUTE NO RECONEGUT 
 
Hem baixat el deute viu al 80% i al 2016 estarem per baix del límit del 75%:  
Legalment podrem fer més coses. 

Data sentència Descripció Favorable  € Ferma 

27/09/2012 Cheque empleo Torró Sí ??  

16/04/2013 Sanció Tamhiexca per abocaments  Sí  25.000€  

14/05/2013 Tancament de l’activitat de la cantera del Carritx i sanció Sí  30.000€  

12/09/2013 Ajuntmanent Gandia pagar caminàs Sí 180.000€  

23/10/2013 Reclamació particular danys Si 701€  

06/05/2014 Reclamació particular danys Sí 36.168€  

25/06/2014 Muntanyeta dels Colomets No 36.145 Recorreguda 

26/12/2014 Tema Laboral  Sí 0 Recorreguda 

23/12/2014 Per convocar una ofetra de treball No 300 e costos  

Data sentència Descripció Favorable  € Ferma 

23/12/2014 Per convocar una oferta de treball No 300 de costos  

* 23/03/2011 
Borsa escoleta… DE LA PASSADA LEGISLATURA !!   No 0  


