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      Butlletí    del  BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ       núm. 32           Hivern     2008 
 

      Navega pel nostre web en proves  www.xeraco.cat, i amplia la teua informació del poble. 
   

    EL PSOE DE XERACO VOL QUE PAGUEM MÉS 
EL BLOC DE XERACO VOL QUE NO PAGUEM TANT  

  
En el Ple de l’Ajuntament de Xeraco d’octubre de 2007, el PSOE de Xeraco va proposar la modificació de 
l’ordenança reguladora de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i del Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 
(IVTM).  Més clarament, el que el Sr. Alcalde volia era apujar la contribució de les cases i dels cotxes. 
  
Actualment el tipus de gravamen que s’aplica a l’IBI urbà és del 0,77% (que és el mateix que s’aplica a la 
ciutat de Gandia), i la pretensió del govern municipal del PSOE era apujar-lo fins al 0,85% 
  
El BLOC en coherència amb el seu programa electoral, el qual tenia com una de les seues propostes la 
baixada d’alguns d’impostos, va votar en contra de que es pujara l’IBI urbà i l’Impost de Vehicles. 
I, per si això no fora motiu suficient per a que el nostre grup votara en contra de que es pugen els 
impostos, el BLOC va aportar en el Ple dades sobre els tipus de gravamens, més baixets que el de Xeraco, 
que s’apliquen en algunes ciutats o grans ciutats: 
  
  •         BENIDORM.............0,60% 
  •         XÀTIVA.................0,63% 
  •         GANDIA.................0,77% 
  •         SANTANDER............0,53% 
  •         GRANADA...............0,60% 
  •         SARAGOSSA............0,54% 
  •         MADRID.................0,54% 
  •         BARCELONA.............0,75% 
 *   Xeraco....................0,77%  
 *   Psoe-Xeraco volia........0’85%                         
  
I, encara més, en el Ple, el BLOC va aportar una informació apareguda eixa mateixa setmana en premsa 
escrita, en el que segons dades aportades per la Direcció General del Cadastre, el tipus mitjà en el 
gravamen dels béns de naturalesa urbana en la Comunitat Valenciana és el més alt d’Espanya. La mitjana 
de l’estat espanyol és del 0,66% 
  
El mateix ocorre en referència a l’Impost de vehicles, ja que el coeficient d’1,4 que es proposava 
establir per part del PSOE, donaria com a resultat una quota a pagar més elevada que la que es paga en 
municipis més grans del nostre voltant, com ara Gandia o Cullera, per posar alguns exemples. 
  
A pesar de tots estos arguments, el Sr. Alcalde va contraatacar acusant a l’oposició de voler fer 
demagògia al negar-se a apujar l’IBI i l’IVTM. No entenem com, després dels arguments aportats, fa 
eixes acusacions. I més tenint en compte que, proposar una cosa i actuar d’acord amb el que es proposa 
és tot el contrari a fer demagògia. Perquè el que el BLOC vol és que es gestione millor amb els diners 
de tots els xeraquers.  
  

http://www.xeraco.cat/


  
  

                                                                        XERACO = 113 
JAPÓ = 114 

  
  
Si legalment només es poden fer 80 

 hores extres com a màxim a l’any, 

 perquè a l’Ajuntament de Xeraco 

 al mes de setembre un treballador 

 laboral va cobrar 113 hores extres  

en un mes? 

 

De casos pareguts, només en coneixem un. 

 I ha ocorregut a l’altra punta del món,  

concretamental Japó, el qual va ser notícia 

 en els diaris: 

  

        
  

En el Ple de l’Ajuntament de 27/09/2007, davant la pregunta que li se va fer en referència a la 

provisió del lloc de treball de conserge de l’escola, el govern municipal del PSOE, va manifestar 

la seua voluntat de fer-ho per un procediment clar i transparent “i que no ho van fer abans de 

les eleccions perquè no hi hagueren dubtes”, 

JA HEM EIXIT DE DUBTES! 

NI PROCEDIMENT PÚBLIC, 

NI TRANSPARÈNCIA,                                                      

NI, RES DE RES...... 

A DIT !!                  

 

I, QUÈ PASSARÀ AMB EL/LA CONSERGE DE L’ESCOLETA/GUARDERIA? 

Serà convocatòria legal i transparent, en el que es garantisquen els principis constitucionals de 

mèrit, capacitat i igualtat, així com el de publicitat? 

O, serà adjudicat de forma digital, com fins ara?  

  

 



 

L’AIGUA DE LA FONT DE L’ULL MÉS A PROP DE L’ABAST DELS XERAQUERS 
 

A la tercera va la vençuda 
 
•        2006 : El BLOC proposa al Ple de l’Ajuntament l’estudi de viabilitat per a la canalització de 
la Font de l’Ull fins el dipòsit municipal. 
•        2007 : El BLOC, després que en la passada legislatura, amb majoria absoluta del PSOE, no 
fera res al respecte, torna a presentar una moció al Ple per tal que es faça un estudi en què 
s’analitze l’aigua de la Font de l’Ull, així com la valoració de l’obra de canalització fins al dipòsit 
municipal. Realitzat aquest estudi, l’empresa concessionària de la gestió de l’aigua al nostre 
municipi, AQUAGEST LEVANTE, destaca en el seu informe que l’aigua procedent del citat 
manantial és d’una excel·lent qualitat. 
•        2008 : En el Ple de 23 de gener de 2008, el BLOC presenta una esmena al punt de l’ordre 
del dia referit a la sol·licitud a la Diputació Provincial d’inclusió d’actuacions previstes al Pla 
d’Acció de Xeraco en el “Projecte FEDER”, per tal que es prioritze la canalització de l’aigua de la 
Font de l’Ull, que va ser aprovat per unanimitat. 
  

SÍ A TV3,  
SÍ A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 

  
 Davant la situació creada pel procés de tancament, per part del actual govern de la Generalitat 
Valenciana, dels repetidors que permeten rebre el senyal de TV3 i altres canals de la mateixa 
corporació,  en el Plenari de 27 de desembre de 2007, el BLOC va presentar una moció en contra 
del tancament d’aquests repetidors i en favor de les emissions de TV3 al territori valencià. 
Durant més de 20 anys, Acció Cultural del País Valencià ha garantit l’arribada de les emissions 
de TV3 i la continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització de la 
nostra llengua. En la moció s’expressa el suport a una acord de reciprocitat entre els governs de 
Catalunya i el País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i televisió autonòmiques 
arriben als dos territoris amb normalitat. Vaja! Una cosa de sentit comú. 
  

7 mesos de legislatura i 2 subvencions perdudes: 
Xeraco es queda sense subvencions per a instal·lacions esportives, i també per al nou enllumenat 

de l’Av. Comunitat Valenciana, que havia estat aprovat per tots els grups de la Corporació.  
Tot “gràcies” a la nefasta actuació del govern del PSOE de Xeraco. 

 
 
 
 
 
 

  
El Consorci del Pla Zonal de Residus ja té un representant per part de l’Ajuntament de Xeraco 
que acudix a les seues sessions i després informa al Ple de l’Ajuntament, i no com el 
representant del PSOE en la passada legislatura que no informava i a més en l’última 
convocatòria va fer fotja, i Xeraco es va quedar sense representant en el Consorci.  
I això que el Sr. “Ancalde” tenia dedicació exclusiva ! 
  



  

 
 

 
                                                                                                           


