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Sobre aquest tema, el BLOC li va demanar explicacions i aclariments al Sr. alcalde, en el Plenari de 14 d’abril. 

Però, per a sorpresa de tots els presents, el Sr. Ferran Bofi, va sentenciar que “per a ell, el tema estava tancat”. 

Des del BLOC, i davant la inexplicable resposta de l’alcalde de Xeraco, entenem que el tema no estarà molt “tancat” 

quan s’ha conferit poder de representació de l’Ajuntament de Xeraco a un advocat, davant el Tribunal de Comptes, 

en relació a l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, segons consta en la Resolució d’alcaldia núm. 

164/2008, del passat 5 de març. 
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PRESSUPOSTOS 2008: “Qui no guarda quan té, no menja quan vol”  
 

          INGRESSOS        2006         2007          2008* 

  Drets reconeguts Drets reconeguts Drets reconeguts 
1  Impostos (IBI,IVTM, IAE...)     1.925.701 €    2.151.169 €     2.238.500 € 
2 Impostos Construccions...        307.398       227.596        252.000 
3 Guals, multes...        955.508    1.006.593     1.009.500 
4 Subvencions (Estat, Dipu., Generalitat)      1.151.179    1.299.145     1.309.485 
5 Concessió aigua + interessos banc         202.167      216.087        188.600 
6 Venda solars platja + polígon      1.787.415         4.784       ---------- 
7 Subvencions “fixes”         454.601      118.628        234.000 
8 Actius financers             5.500          4.500            5.000 
9 Préstecs que sol·licita  l’ajuntament         522.847      431.710        771.110 
10             Reconegut      7.312.320    5.460.216      6.009.085 
11             Cobrat      6.360.340    4.809.853      ----------- 
        DESPESES         2006          2007          2008  
  Obkig. reconegudes Oblig reconegudes  
12 Personal de l’ajuntament      2.205.550  €    2.332.529  €     2.401.968  € 
13 Béns corrents, Serveis, subministres...      1.633.550    1.631.902     2.026.303 
14 Interessos que es paguen als bancs           89.875       115.635        140.056 
15 Subvencions a associacions, festers i altres         153.782       163.940        243.045 
16 Infraestructures: Casa Cultura, obres ajunt...      1.201.337    3.374.660     1.006.000 
17 Transferències de capital           -------        -------         ------ 
18 Préstecs a curt termini personal            5.500          4.500            5.000 
19 Amortitzacions de préstecs dels bancs         113.790       147.050         135.521 
        5.403.386     7.770.249      5.957.894 

 
*Les xifres del 2008 corresponen a l’esborrany presentat per el seu estudi. 

    
INGRESSOS 

 
• Com podeu vore, en el punt 6, vendes de patrimoni de sòl municipal; (és a dir, els solars que li se 

van cedir a l’ajuntament de les urbanitzacions de la platja i del polígon industrial), , s’ha passat de 
1.787.415 € en l’any 2006 a zero euros el 2008. Això vol dir que han venut tots els solars; ho han 
cremat tot. I ara, el que pretenien era augmentar els impostos, endeutar més el poble, ......  , i   
ara el “pato” el paguen els bars, que els han pujat les taxes d’ocupació de la via pública. 

 
• I, per tal que els quadren els comptes de 2008, el govern del Psoe de Xeraco vol que el nostre 

poble s’endeute encara més, i com a solució “clàssica” proposa, com sempre, fer un préstec 
municipal de 771.110€. “No “fills meus,no!” 

 
                                              DESPESES 

 
• Perquè tant de préstec, fa que el pagament d’interessos, augmente sense parar: 

 
-   89.875€ en 2006            No és responsable el criteri de l’alcalde quan diu: 

           ENCARA ENS PODEM ENDEUTAR MÉS. 
                  Eixes no són maneres de governar 

- 115.635€ en 2007 
- 140.056€ en 2008 
 

• En el capítol d’inversions reals,(les infraestructures realitzades), el govern socialista queda en 
evidència, perquè a l’any electoral (2007), es gasta 3.374.660 €. Tot en una “fartà” i per un 
interés purament partidista de cara a les eleccions. 
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...I L’AJUNTAMENT ENCARA NO HA APROVAT EL PRESSUPOST DEL 2008! 
 
Cal recordar que l’aprovació definitiva del pressupost pel Ple de la corporació ha de realitzar-se abans del 

31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en què haja d’aplicar-se. 

 I estem a maig, i l’alcalde encara no ha convocat als regidors ni a comissió ni al Ple, per tal d’aprovar el 

pressupost del 2008. Recordem que eixa tasca és competència de l’alcalde.  I a dia de hui, com que no tenim 

pressupost s’està governant amb el del 2007 prorrogat.  Sr. alcalde, no creu que ja va sent hora? 

 

LA “INTOXICACIÓ” INFORMATIVA DE “LA CISTERNA” DEL PSOE 

Els “senyorets” del Psoe de Xeraco, els fa vergonya reconèixer que volien pujar els impostos a tots els 
xeraquers, (IBI urbana i vehicles).  I per a justificar-se, van publicar al seu butlletí ,(La Cisterna), una 
sèrie de “cuentos chinos” per vore si així, enredraven a la gent.  
 
Per començar, com que el BLOC va publicar en el seu butlletí informatiu una sèrie de ciutats que aplicaven 
uns tipus de gravàmens més baixets que el de Xeraco, ara van  els socialistes xeraquers i ens diuen que 
eren “ciutats rebuscades per tota la geografia espanyola” . 
 
- ¿És  referixen vostés a ciutats rebuscades com Barcelona, Madrid o Saragossa?, ¿És qué no han vist        

mai un mapa?, ¿No les han sentit nomenar mai eixes ciutats? ... “Són menudes!!!! 
- ¿O es referixen vostés a ciutats com Gandia, Xàtiva o Benidorm? ¿Són tan rebuscades, que no han       

anat mai? ¿És que no saben per on es va a Gandia? 
 
Després diuen que “ens hem oblidat intencionadament d’un altre valor fonamental: els valors cadastrals”: 
Per què emboliqueu en aquesta qüestió? La revisió dels valors cadastrals no era objecte de debat i 
aprovació en cap Plenari, ni anava en cap ordre del dia. 
¿No saben vostés que la determinació dels valors cadastrals s’han atribuït a l’Administració de l’Estat, i que  
els valors cadastrals de les cases ho actualitza el Cadastre i  no és competència dels ajuntaments? I per 
tant es tracta de una mesura adoptada únicament i exclusivament pel Ministeri d’Economia i Hisenda del 
Govern Central, a través de la Direcció General del Cadastre. 
 Són els ajuntaments els qui tenen la competència de decidir el “tipus” amb el que s’aplica un percentatge 
sobre el valor de l’immoble, que és el que vostés realment volien apujar. 
 
I, com que no sabien els del Psoe com acabar d’omplir el full de la Cisterna, ens parlen de la contribució 
rústica, que no era un dels impostos que anaven a apujar-se. I,en canvi, no diuen res de l’impost de vehicles 
que sí volien apujar-lo.  I els grups de l’oposició no ho vam consentir. 

 
CARRER JAUME I: 
 
URBANISMO RACIONAL O  
URBANISME “SVELTESSE”? 

 
 

 
  

Els veïns “lo sufren en silencio”   
i l’Ajuntament: NI CAS.  
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Des del BLOC, ens felicitem per la inauguració del cobriment i climatització de la piscina  municipal. 
Aquesta felicitat té molt a veure amb aquella dita de que bé està, allò que bé acaba. Perquè al cap i a la 
fi, la història de remodelació no és un exemple de transparència administrativa per part del govern 
socialista de Xeraco. 
Per començar, el Sr. Alcalde va contractar un arquitecte per a la consultoria i assistència tècnica per a la 
redacció del projecte d’obres de tancament mòbil de la piscina municipal. Els honoraris ascendien a 
50.000 € i la contractació es va fer amb informe desfavorable d’intervenció, ja que no s’havia 
publicitat el concurs per a la redacció del projecte, per tal que pugueren participar altres tècnics. 
Abans de començar, les obres pressupostades en 1.123.562 € i adjudicades per procediment negociat 
sense publicitat, es van modificar, (modificar vol dir augmentar), en 200.000 € més i sobre la marxa es 
van afegir obres en serveis auxiliars de les quals desconeixem l’import de la factura. Total, que el 
cobriment de la piscina i les  primeres reformes pugen almenys a 1.373.562 €. 
Com podeu observar, hi ha altres pobles del nostre voltant en els que nadar en piscina coberta els 
eixirà molt més barat. Ho diem perquè, sense anar massa lluny, Bellreguard cobrirà i climatitzarà 
la seua piscina municipal amb 404.479 €, és a dir quasi un milió d’euros menys que el que ha costat 
a Xeraco. 

 

“¡No se vayan todavía... aún hay más!” 
 

 En el pressupost de 2008 han aparegut més factures, pendents de pagar: 
+ 45.000 € del transformador elèctric de la piscina municipal, 
+ 30.000 € dels vestidors àrea piscina municipal. 
TOTAL: 75.000 € més que s’han de sumar al 1.373.562 €, la qual cosa suposa que el cobriment de la  
piscina ens ha costat 1.448.562 € (més de dos-cents quaranta-un milions de pessetes!!!!) 

            Tota la informació que t’interessa LA TROBARÀS A LA WEB WWW.XERACO.CAT 
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