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www.xeraco.cat ... perquè tens dret a una informació veraç. 
 

 

QVO VADIS CASAL JOVE ? 
 

Si bé la destinació de les inversions municipals amb càrrec al Fons Estatal d’Inversions Locals tenien 
la majoria d’actuacions pactades entre els tres grups polítics de l’Ajuntament de Xeraco (PSOE, PP i 
BLOC) en va haver una en la que va encallar l’assentiment: la ubicació del  Casal Jove. 
En les negociacions sobre el tema que ens ocupa, el Bloc va presentar per escrit i amb registre 
d’entrada a l’Ajuntament el 16/12/2008, (vide pàg. 2), les nostres propostes. Tanmateix, el BLOC va 
haver d’aparcar moltes de les nostres proposicions. Així, vam haver de cedir en algunes de les 
nostres iniciatives com ara el carril bici Xeraco-platja, Centre de Salut 24 hores, desnitrificadora 
d’aigua potable, perquè el Psoe no compartia les nostres prioritats. 
 
Nosaltres incloíem el Casal Jove i la seua construcció a prop d’una infraestructura tan utilitzada pel 
joves com ho és el poliesportiu, sobre un solar de propietat municipal, mentre el Psoe defensava 
ubicar l’edifici al polígon industrial. És simptomàtic que els socialistes  sempre utilitzen l’eufemisme 
Centro Polivalente i no Casal Jove. En aquests termes apareix descrit en la memòria tècnica que ells 
mateixos van encarregar, on la paraula jove no apareix ni de casualitat.  
 
Al Ple de l’Ajuntament del dia 21 de gener 2009 vam explicar les raons del BLOC per situar el Casal 
Jove en una zona on sobre tot la joventut practica esports i per tant s’integra en un lloc que 
considerem idoni, i on el mateix Pla General d’Ordenació Urbana contempla la seua ampliació 
esportiva a la part nord on poden afegir-se instal·lacions per a la pràctica de qualsevol altre esport 
dels que hi ha actualment. Això és una manera de no malbaratar els diners públics, duplicant el 
manteniment, seguretat, personal, recursos energètics i el més important: creiem imprescindible la 
integració de TOTA la joventut, siguen del partit que siguen en una àrea tan important d’expansió 
urbanística del poble.  

 
Les polítiques dels governs, siguen municipals, autonòmics o estatals, no sols tenen efecte sobre el 
present. Les seues conseqüències, bones o males, s’allarguen en el futur. La mesura que des del Bloc 
hem pres sobre el casal, poden no ser del gust d’alguns, si ens atenem a enrenou que han muntat els 
socialistes, però la trobem raonable i del tot viable. Amb tot, hem de deixar constància de la 
manipulació que han sigut objecte moltes persones del nostre poble que s’han considerat estafades,  
quan les han fet firmar de forma enganyada. Així, ens ho han fet saber, quan han descobrit la 
patranya. 
 
En el Pressupost 2007, elaborat i aprovat pel PSOE quan tenia majoria absoluta, al capítol VI destinat a 
inversions reals, figura la partida 432/62202 amb el nom EDIFICI JUVENIL. FASE I. 
 
- On està eixa Fase I que tenia una dotació pressupostària de 65.000 € ? 
- On han anat a parar eixos diners ?... Per què no es va fer l’obra? 
- Per què aleshores els joves socialistes no van arreplegar firmes contra el PSOE? 
- No era igual de necessari en eixos anys? Tots ho sabem... però manipular de boqueta és tan fàcil! 
 

     
* Podeu consultar el document sencer ( Capítol d’Inversions – Pressupost 2007) a www. xeraco. cat 
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Pel que fa al full repartit pels joves socialistes volem contestar algunes de les seues afirmacions: 
 
- Ells diuen: Així doncs, el PP i el Bloc no reconsideren construir el Casal Jove en cap altre lloc del municipi. 
 Ja ho hem explicat abans i  també ho vam fer al plenari. 
 
- També afirmen: Ací teniu literalment (extret de l’últim Gavinot) la hipocresia d’aquests grups. 
 El Bloc no ha escrit ni una lletra en cap Gavinot. Poseu-se vosaltres, joves socialistes, el qualificatiu: 
manipuladors i falsaris . 
 
-Tot seguit sentencien: (...) i després respecteu als joves del nostre poble.  
 
Des del Bloc prendrem exemple de vosaltres, joves socialistes, del respecte que vau mostrar al 
portaveu del nostre grup quan estava en l’ús de la paraula al plenari del dia 21 de gener. Actituds tan 
grolleres i mal educades se n’han vist poques vegades. 
 
- I acaben dient: Els joves de Xeraco no ens sentim representats per vosaltres. 
 
 Seran els joves socialistes. Això potser siga cert. Vosaltres sou joves socialistes valencians obrers 
espanyols. Al Bloc som nacionalistes valencians. El nom de la cosa ja dóna algun indici de qui és  
cadascú.  
 
- Com és que els joves socialistes no recollireu  firmes, ni  insultareu  al vostre alcalde per demanar-

li el Casal Jove durant els anys 2007, 2006, 2005, 2004, quan el Psoe governava amb majoria 
absoluta, tenia diners de sobra per la venda de solars i feia préstecs escandalosos endeutant 
sense mida el  poble ... i cremava i cremava el diners sense trellat?   

 
 

 
AQUESTES SÓN LES PROPOSTES PRESENTADES PEL BLOC AL REGISTRE D’ENTRADA DE 

L’AJUNTAMENT  
 

1. Carril bici i peatonal  entre poble i platja. 
2. Construcció d’un Centre de Salut a Xeraco amb atenció continuada les 24 hores, ja que Xeraco per 

la població que té li pertoca un Centre de Salut i no un consultori auxiliar depenent del Grau, que és el 
que ara tenim. 

3. Instal·lació d’una estació desnitrificadora de l’aigua potable, per tal que el poble gaudisca d’una 
aigua potable de qualitat. 

4. Soterrament de contenidors de residus sòlids urbans i recollida selectiva de tots els residus. 
5. Rehabilitació del Quarter de Carrabiners a la platja de Xeraco. 
6. Emissari de pluvials Ronda de Bruguieres i Camí de les Marjals fins la sèquia Travessera, per tal 

d’evitar les constants inundacions. 
7. Casal Jove. 
8. Reparació, millora i asfaltat dels carrers i voreres del nostre municipi. 
9. Completar i millorar al llarg de tota la platja la passarel·la peatonal ubicada vora la mota de la 

platja. 
10. Construcció d’un pont sobre el barranc de les Fonts  en el camí paral·lel a l’autopista. 
11. Supressió de barreres arquitectòniques en vials i voreres de tot el municipi. 
12. Tallafocs a l’ombria de la Barcella, prop de l’Arcada. 
13. Centre d’interpretació mediambiental, en la parcel·la municipal vora la séquia Travessera 
14. Condicionament i asfaltat de la placeta de les Tornes. 

 
La responsabilitat i la voluntat de consens del BLOC està fora de qualsevol dubte. Fins i tot, un dia 
abans del plenari, vam haver de cedir la nostra proposta de contenidors soterrats, perquè segons 
indicacions de la Secretària General de l’Ajuntament, els contenidors corrien el perill de no ser 
subvencionats, per la possibilitat de ser més un contracte de subministrament que no un 
contracte d’obra. Però, el mateix dia del Ple, ens va comunicar que a molts ajuntaments els havien 
aprovat el soterrament de contenidors, fins i tot amb inversions elevades, com ara el de 
Saragossa. Tot i això, no ens garantia al 100% la subvenció, segons la Secretària. Així, vam 
acceptar l’esmena del PSOE, en què els diners que tenien que anar als contenidors, es destinaren 
a un magatzem municipal, ja que  esta era una de les propostes del PSOE, que ells han portat en 
molts pressupostos i mai  no havien executat. 
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L’ALCALDE DE XERACO AFIRMA QUE EL QUARTER DE CARRABINERS ESTÀ EN PERFECTE 

ESTAT DE CONSERVACIÓ I NO LI FA FALTA CAP OBRA DE REPARACIÓ 
 
Com que el govern socialista de Xeraco no proposava cap actuació a la platja a càrrec del Fons 
Estatal, des del BLOC vam creure convenient que almenys una d’elles anara allí. 
 
El Quarter de Carrabiners porta anys i panys abandonat i en continu deteriorament. Per això, la 
proposta del BLOC inclou una partida per a una primera fase de consolidació i manteniment 
d’aquest edifici que està inclòs al Catàleg de Béns d’Interés de Xeraco. 
 
Però, segons l’alcalde de Xeraco, al ple del 15 de gener, va afirmar que l’edifici està en perfecte 
estat de conservació i no li fa falta cap obra de reparació: QUÉ SANTA LLÚCIA LI CONSERVE LA 
VISTA! 
 
..................................................................................................................................................................... 
 

 
                        DECRETS IL·LEGALS DEL SR. ALCALDE 

 
Moció de revocació de decrets per part del Bloc: 
 
a.- Decret d’alcaldia núm. 573 de 29/07/08 sobre” Aprovació de despeses a partir de factures 
fiscalitzades amb objecció desfavorable d’intervenció municipal i dels acords del ple de l’ajuntament 
que l’alcalde de Xeraco resol aprovar despeses per import de 349.637 €... 
                                                    .................                                                                5/10/08 
Tot açò com a conseqüència de la manca de previsió econòmica i control de la despesa pública 
.......................................................................................................................................... 
 
b.- Decret d’alcaldia núm. 656 de 11/09/08 sobre la concessió de llicència municipal d’ocupació exp. 
23/2008 de la construcció de naus sense ús específic al  polígon industrial, també amb informe 
desfavorable emés pel tècnic municipal. 
                                                       .....................                                                         5/10/08 
Curiosament, mentre aprova un il·legalitat urbanística, exigix a altres el  compliment de la legalitat 
urbanística. 
 
Sr. Alcalde, siga un poc honest.  
                                                             
   
El Sr. Alcalde incomplix (segons informe de la Intervenció municipal) el conveni col·lectiu dels 
treballadors/es de la plantilla de personal laboral al superar alguns d’ells el límit anual de 80 hores per 
servicis extraordinaris. 
“ Extracte de la resolució de l’Alcaldia núm. 705/2008, de 24/09/2008” 
 
Sr. Alcalde, si fan falta més treballadors, faça contractes temporals i que altres persones es beneficien 
d’un jornal, que falta fa! 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                              JUTGE I PART 
 

 
Un regidor del Psoe que és membre de l’Ajuntament ha presentat una reclamació per responsabilitat 
patrimonial a l’Ajuntament per tal que se l’indemnitze pels danys sofrits al seu vehicle.  
Ara bé, NO és ètic  que el Sr. Alcalde nomene com a instructor del procediment un altre regidor del 
mateix partit per informar-la. La llei no permet que una persona siga jutge i part. Així ho vam denunciar 
al Ple de l’Ajuntament. 
Ha tingut més sort el regidor que altres veïns que també van fer les seues reclamacions i els van ser 
denegades. Hem de comunicar-li al Sr. regidor, que la seua reclamació ha tingut la gran sort d’estar 
resolta favorablement, reconeixent-li una indemnització de 1.256, 09 €.  Congratulations! 
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REGIDORS QUE NO FAN RES?... 
Cadascú és amo d’ allò que calla i esclau d’allò que diu. 

 
A l’Ajuntament de Xeraco hi ha 13 regidors dels quals set no fan res i damunt cobren més que els altres 
sis restants ocupats en les tasques de les seues delegacions. Els regidors que no fan res són els 5 del 
PP i els 2 del BLOC, mentre que els regidors treballadors són tots els del Psoe (6). Aquestes 
afirmacions tan sectàries i manipulades amb mala fe, apareixen en lletres grosses al butlletí “La 
Cisterna” del Psoe de Xeraco (novembre 2008). 
 

Tot seguit el Psoe es pregunta: “ Si estant en l’oposició s’atrevixen a posar-se aquestos sous, 
imagineu-se què farien si governaren a Xeraco”. Per contestar aquesta qüestió, li pareix bé Sr. alcalde 
que prenguem exemple de vosté mateix? Quan governava amb majoria absoluta, vosté es va posar 
l’any 2006 un sou de 53.204,72 €, aquest sou superava el sou dels acaldes de Gandia i Oliva a la 
passada legislatura. En canvi, el sou mitjà d’un regidor de l’oposició sumava 617 €  també per a tot el 
2006. 
Davant d’açò, tenim un dubte existencial que no ens deixa dormir. Si, segons vostés, no fem res... per 
què no para de donar la tabarra de que vol pactar amb el BLOC????  
 
Encara que vostés diuen que no treballem, fem el paper que ens correspon com a oposició, és a dir el 
control i fiscalització dels òrgans de govern: 
 
- Intentem posar fre al desgavell econòmic quan en els mateixos pressupostos aprovats per vostés 
amb majoria absoluta tenien per costum incomplir habitualment. 

      - Hem presentat nombroses mocions i esmenes, assistim a les Meses de Contractació, a les Juntes  
de Portaveus, reunions informals que ens convoquen,  precs i preguntes de control als plenaris... 

      - Revisem, dins de les nostres possibilitats, els decrets d’alcaldia que formen un 
        compendi de literatura administrativa més sorprenent que una novel·la d’Àgata Christie. 

- El BLOC també representa al nostre poble al Consorci del Pla Zonal de Residus, assistint als seus 
plenaris, i informant per escrit (com mai s’ha fet) a la Corporació municipal. 

- Vam instar al govern del Psoe la constitució del Consell Agrari, després d’any  de legislatura. 
Atenem les queixes o suggeriments que ens fan els ciutadans i ciutadanes... 

 
Heus ací algunes de les nostres aportacions en any i mig de legislatura que portem: 
 

- Gràcies al BLOC no es van pujar l’IBI urbà (la contribució urbana) i l’impost de vehicles com 
pretenien els socialistes. 

- A través de la nostra abstenció al pressupost del 2008 vam reduir a la meitat el prèstec que el 
Psoe volia demanar, per tal d’evitar, així, un endeutament excessiu. 

- També el BLOC va aconseguir, a través d’una esmena al Pressupost, que associacions 
ignorades pel govern socialista optaren a una mínima subvenció, sense augmentar, no obstant, 
la quantia total del capítol destinat a subvencions.  

- Moció del BLOC per la instal·lació d’una xarxa sense fils (wi-fi) al nostre poble, això sí, d’una 
forma general per a TOTS. 

- Moció del BLOC contra les agressions que va sofrir el Correllengua a Gandia. 
- Moció del BLOC de reprovació dels decrets d’alcaldia dictats amb informes desfavorables per 

part dels tècnics municipals. 
- Moció del BLOC en favor del nomenclàtor en valencià dels carrers del nostre poble. 
- Moció del BLOC per tal que Educació per a la Ciutadania es done en valencià i no en anglés. 
- Moció del BLOC a favor de la reciprocitat d’emissions de TV3 i RTVV entre Catalunya i el País 

Valencià. 
- Moció del BLOC amb la finalitat que no es lleven les proves per a l’obtenció del permís de 

conduir de la Safor. 
- Moció del BLOC en defensa d’un ensenyament públic de qualitat. 
- Moció del BLOC per un Acord Valencià per l’Aigua, fora de les lluites partidistes. 
- Moció del BLOC sobre la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en 

situació de Dependència. 
- Moció del BLOC per una millora del tractament fiscal dels valencians per part de l’Estat. 
- etc... 

     
Recordem que el voluntarisme i dedicació de la gent del BLOC és manifest en altres aspectes socials, 
cívics i culturals del  poble de Xeraco. 
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