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      Butlletí     del  BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ       núm. 31              Estiu     2007 
 

 
 
 

COMUNICAT DE PREMSA 
 

Arran del plenari extraordinari del dia 20 d’agost del present any convocat per l’alcalde de l’ajuntament de 
Xeraco per alçar l’objecció del Departament d’Intervenció i l’informe desfavorable de Secretaria per poder fer 
front al pagament d’una obra ja executada, des del col·lectiu del Bloc de Xeraco  

 
MANIFESTEM 

 
No és un  bon començament per aquesta legislatura que al primer plenari en què no s’aborden assumptes 
organitzatius ens trobem amb la disjuntiva de debatre i votar qüestions que tenen el seu origen en una 
actuació no d’acord amb la llei per part de l’alcalde de Xeraco. 

 
No és tampoc la primera vegada que el senyor alcalde, ha d’alçar objeccions fetes pels tècnics del nostre 
ajuntament per poder fer front a pagaments que han sigut originats per procediments que no segueixen la 
legalitat preceptiva, tal i com se li ha advertit per part de secretaria i intervenció. 

 
Cal recordar la contractació il·legal de l’ADL en la passada legislatura, i més recentment, tres pagaments 
efectuats per decret d’alcaldia i amb informes en contra dels tècnics. 

 
Estem davant d’una modificació de contracte d’obra que s’ha realitzat prescindint total i absolutament del 
procediment legalment establert, implicant la seua nul·litat de ple dret, tal i com assenyala l’informe 
desfavorable per part de secretaria, així com l’objecció formulada per part d’intervenció. Informes que us 
adjuntem. 

 
Per la  forma irresponsable  d’actuar del Sr. Ferran Bofí, i degut al seu total menysteniment per la legalitat 
vigent, ahir a més de perjudicar-se els interessos d’una empresa que ja ha executat la seua obra, s’han 
perjudicat els interessos generals del nostre poble, així com el bon funcionament del Consistori, ja que aquest 
haurà de fer front a interessos i costos judicials. Els regidors del Bloc, davant d’aquesta disjuntiva havien 
decidit abstenir-se per l’interés general del nostre poble i traure-li així, les castanyes del foc al Sr. Ferran 
Bofí. Però van haver de modificar el sentit del vot i votar en contra, després que el Sr. alcalde, en compte de 
valorar l’abstenció del Bloc i reconèixer les seues responsabilitats es va dedicar a faltar el respecte als 
portantveus de l’oposició, arribant fins i tot al punt de no donar la paraula en el torn de rèplica i negar-se a 
concedir un recés que va ser sol·licitat per part del Bloc, per tal de reconduir la situació. Això de llevar la 
paraula i no deixar parlar als portantveus de l’oposició pareix ser que serà la tònica habitual d’aquesta 
legislatura, cosa que lamentem profundament. 

 
És per tot açò, i tot i la intenció del Bloc, així manifestada al plenari i que constarà en acta de forma literal, 
d’ABSTENIR-SE per tal d’alçar l’objecció del Departament d’Intervenció, els nostres regidors es van veure 
forçats a modificar el sentit del seu vot, perquè no podem ser còmplices de l’actitud del Sr.alcalde que 
practica una DEMOCRÀCIA DE BAIXA QUALITAT caracteritzada per negar la paraula i el debat allà 
on s’ha de produir, és a dir, en el plenari d’un ajuntament.  

 
Xeraco, 21 d’agost de 2007 

 
 
 



 
 

PLE EXTRAORDINARI D’AGOST 
 

 
  A. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 08/2007 PER CRÈDIT 
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT. 

 
El crèdit extraordinari és per fer el nou enllumenat de  l’Av. País Valencià. Va ser aprovat per unanimitat 
de tots els 13 membres de la corporació. Es a dir, amb els vots a favor del BLOC, PSOE i PP. I també va ser 
aprovat per unanimitat el suplement de crèdit per la reforma del passeig Av. País Valencià. 

 
 B. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA “REFORMA PASSEIG AVINGUDA PAÍS 
VALENCIÀ”: INFORMES EN CONTRA DE LA INTERVENTORA  I  DE LA  SECRETÀRIA. 

 
Per a sorpresa dels presents, el Sr. Alcalde en la seua intervenció va manifestar que aquests informes 
desfavorables per part dels tècnics municipals ja són CLÀSSICS. Això de CLÀSSICS va produir un debat al 
voltant de què entenia el Sr. alcalde per CLÀSSICS, que fins ara encara no hem aclarit.  
 
Heus ací una mostra del CLASSICISME dels informes desfavorables: 

• Informe desfavorable de la contractació de l’arquitecte, Sr. Bernardo Montserrat, per a  la reforma 
de la piscina municipal per 50.000 €. 

• Informe desfavorable de la contractació de l’arquitecte de l’Escoleta Infantil. 
• Informe desfavorable de la contractació de l’Agent de Desenvolupament Local. 
• MOLTS informes desfavorables de la contractació d’obres de la Casa de la Cultura. 
• Informe desfavorable de la contractació d’obra “Remodelació, repavimentació del centre urbà” 
• Informe desfavorable de la contractació d’obra “Millores dels carrers del casc urbà de Xeraco” 
• Informe desfavorable de la contractació d’obra “Revestiment de façanes i acabats d’obra i 

llanterneria de la Casa de la Cultura”. 
 

Tot i que el Bloc havia manifestat la seua intenció d’ABSTENIR-SE, després de la CLÀSSICA actitud 
despòtica del Sr.alcalde al plenari i després de negar la paraula als regidors del Bloc, a la qual tenim dret per 
llei, ens vam veure forçats a votar en CONTRA.  
 
Convé recordar que aquesta obra, es va realitzar amb presses i carreres en període electoral. Tot per un interés 
purament partidista... i  les coses així, NO  PODEN, NI DEUEN fer-se.  

 
                     ALTRES PELAÏLLES DEL GOVERN DEL PSOE 

 
Ja comencen, com fa dos legislatures en què no tenien el poder absolut, a dir mentides i mitges veritats (que és 
pitjor que una mentida). 
Exemple: van dient pel poble que el Bloc diu una cosa i en vota un altra. Ja podeu comprovar en la primera 
pàgina què és el que realment va passar. 
 
També van dient que no hi ha diners per culpa de l’oposició. Per què no diuen que els diners disponibles són 
els que ells van aprovar en el pressupost del 2007 que estarà fins que s’acabe l’any? Quan diuen que els 
trofeus de la Gala de l’esport eren més fluixets que els dels anys anteriors, ho justifiquen donant la culpa a 
l’oposició, quan en realitat són ells qui van aprovar destinar eixos diners i no més. I també quan diuen a 
diferents associacions, com per exemple, el Club de Vela de Xeraco, que no poden donar-los una subvenció 
decent perquè l’oposició no els deixa. 

 
                                                             CAL ESCOLTAR ELS CIUTADANS 
 
Tot i estar a l’oposició, el BLOC vol garantir la participació dels xeraquers i xeraqueres en les polítiques municipals, 
fomentant el contacte constant i directe entre els veïns i l’Ajuntament. 
 
                                                       HORARI D’ATENCIÓ DEL  BLOC A L’AJUNTAMENT 
                                                               
                                                               DILLUNS I DIJOUS DE 12:00 A 13:30 h 
 
 


