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Aconseguim que no
es discrimine els
treballadors de Xeresa

L’Ajuntament de Gandia pretenia
acaparar tots els nous llocs de
treball de la comarca
x | economia | ocupació
26/10/2012.
El recurs presentat per l’Ajuntament de Xeresa contra el “Xecocupació” de l’Ajuntament de
Gandia va aconseguir que el Tribunal Superior de Justícia de la
CV ordenara la paralització cautelar de l’ordenança de Gandia
dins del terme de Xeresa.
La reacció no es va fer esperar.
Alcaldes de diferents signes polítics de la comarca anunciaren

immediatament seguir el camí
iniciat per Xeresa.
D’igual manera va passar setmanes abans, quan l’alcalde de
Xeresa va presentar al plenari
una moció demanant a Gandia
que l’ordenança no s’aplicara a
Xeresa.

la comarca i l’anunci d’altres alcaldies de sumar-se a la iniciativa nostra, ha acabat fent que el
Consell Econòmic de Gandia decidisca restringir el Pla d’Ocupació només a la ciutat ducal.
L’Ajuntament de Gandia s’ha
vist obligat a rectificar i aplicarà
les seues polítiques d’ocupació
dins del seu municipi, tal i com
hem fet els altres pobles.

Finalment el xec-ocupació
només s’aplicarà a Gandia.
El fet que el Tribunal Superior
de Justícia de la CV ordenara
que no s’aplicara a Xeresa, la
resposta de molts municipis de
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QUÈ PASSARÀ AMB LA TAXA DEL FEM?
A partir del proper any tindrem una nova Taxa:
La Taxa de Tractament de Residus Sòl·lids Urbans.
x | taxes
I només la pagarà el poble de
Xeresa?
No, la pagaran tots els pobles.
De fet ja hi ha pobles que fa anys
que la paguen, com Tavernes o
Simat o Benifairò o Cullera…
I per a què servirà esta nova
taxa?
Per a pagar les despeses que
suposa el tractament del fem
de cada poble.

Però no estem pagant ja la taxa
de fem al poble?
Sí, eixa baixarà, de fet enguany
ja l’hem baixada.
No ho entenc massa bé. Dos
taxes per al fem i que les cobren dues administracions diferents?
Resulta que, fins ara, en la taxa
del fem, cada casa pagava per
dos conceptes diferents. Un era
l’arreplegada del fem, i l’altre
era el tractament del fem. Ho

L’arreplegada del fem consisteix en pagar-li a una empresa
que agafa el fem des dels contenidors i els porta a una planta
anomenada de “Transferència”
que posaran en Ròtova.
I el tractament del fem consisteix en pagar-li al Consorci que
agafa el fem de Ròtova, el porta
a una planta de Llanera de Ranes que han creat nova també,
per a destriar, reciclar, fer guanos, etc. del fem.
Ah! I la nova taxa será cara?
37 euros per este mig any 2012
a les vivendes residencials.
No es pot fer res per abaratir-la?
La taxa es calcula per cada poble depenent de les tonellades
de fem que genere. Si en Xeresa
aconseguírem produir menys
tonellades de fem en conjunt
també pagaríem menys.

I és l’Ajuntament de Xeresa qui
la posa?
No. La posa una administració
que també s’ha creat nova. És
una entitat que ha creat el Govern valencià, i es diu Consorci
de Residus Pla Zonal X,XI, XII,
àrea de gestió 2.
Del cobrament se n’encarregarà la Diputació de València.
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cobrava l’ajuntament de Xeresa tot en un únic rebut de fem
anual.
Però ara estos dos conceptes
es divideixen i el nou Consorci
cobrarà el tractament i l’Ajuntament de Xeresa continuarà cobrant pel cost de l’arreplegada.

I com es podria fer això ? Reciclant més ?
Efectivament, acostumant-nos
a separar usant els contenidors
de reciclatge. Així el contenidor
verd del fem pesarà menys que
és pel qual paguem.

CONTRIBUCIÓ, PER
QUÈ PAGUEM MÉS?
x | taxes
Enguany s’ha pagat més per
la contribució de les cases a
Xeresa?
Sí.
Per què?
Perquè el Govern d’Espanya ha obligat a pujar la
contribució de tots els pobles d’Espanya. A Xeresa ens correspon un augment del 10 %.
Esta pujada ha sigut només a Xeresa o a tots els
municipis de l’Estat espanyol?
A tots. Depenent de l’any de la revisió cadastral de
cada poble s’ha d’aplicar un increment o altre. A
Xeresa no es revisa des d’abans del 2002, li correspon una pujada del 10 %.
Per tant, enguany l’Ajuntament de Xeresa tindrà
més ingressos?
No.
Per què no?
Perquè de la mateixa manera que el Govern d’Espanya ha decidit augmentar el IBIU (contribucions), també ha retallat molt la transferència que
fa als ajuntaments Participació de l’Estat).
Enguany eixa partida ha estat retallada considerablement i ja és el tercer any consecutiu que ens
la retallen.
Aleshores, els veïns paguem més però l’Ajuntament no té més ingressos.
Efectivament.
Comparativa des del 2009.
Des del 2009, els Ajuntaments rebem cada any
menys de l’Estat. Per “compensar” eixa reducció
que a Xeresa suma ja 133.592 €, el govern d’Espanya
ens imposa la pujada de la contribució, que suposarà un ingrés de 64.989 € ( menys de la meitat ).
Any
2009
2010
2011
2012

Participació
de l’Estat
300.727,08 €
252.652,53 €
294.944,51 €
220.991,77 €

Diferència
-48.074,55 €
-5.782,57 €
-79.735,31 €
-133.592,43 €

IBI

555.319,93 €
620.309,71 €
64.989,78 €

Disminució ingressos des del 2009: -68.602,65 €

TREBALL
PLA LOCAL D’OCUPACIÓ DE
XERESA 2012
El nombre de contractacions realitzades: 8.
Amb una duració de dos mesos (del 01/07/2012
al 31/08/2012)
60% de la jornada (24 hores/setmanals).
COST DE LA CONTRACTACIÓ: 11.820,40 €

PLANS D’OCUPACIÓ
Enguany la Generalitat Valenciana no ha obtingut de l’Estat el 41 milions d’Euros que va
rebre els anys anteriors per a polítiques actives d’ocupació i altres programes socials.
Conseqüentment els Ajuntaments valencians
no hem tingut programes com els que portem
desenvolupant des del 2007 ( PAMER, ENCORP )
L’any 2011 anterior ja es va retallar el programa de Salari Jove restringint-lo per municipis
grans.
Per això, van haver de modificar el pressupost
a mitjan exercici, només es va fer pública la
retallada i fer –en la mesura de les nostres
possibilitats– un pla d’ocupació local. Tots els
treballadors han cobrat.
A hores d’ara encara no hem cobrat de la Generalitat els programes PAMER i ENCORP del
2011, però l’Ajuntament sí es va fer càrrec de
pagar els treballadors.

DOS JOVES DE XERESA HAN
SIGUT SELECCIONATS PER A
LES BEQUES DE TREBALL
8/09/2012

Dos joves de Xeresa podran treballar amb la
beca per a dos menors de 30 anys fins finals
de novembre. Xeresa ha sigut dels pocs pobles que ha aconseguit dos ajudes. Estes beques se sumen a les 4 d’este estiu.

Les ofertes de treball i beques
s’anuncien sempre a :
• http://www.xeresa.es/aedl.php
• Tauler d’anuncis del municipi
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x | economia
Per què els Ajuntaments tarden tant en pagar?
La raó és que estem obligats a avançar el pagament de les subvencions que ens han aprovat
però no hem cobrat de les altres administracions,
principalment a la Generalitat Valenciana i aquesta tarda cada vegada més en pagar.
Les subvencions que els Ajuntaments tenim aprovades estan retardant-se massa. El cas més sagnant és el conegut popularment com Pla Camps
(obres com aparcament del poliesportiu, plaça
Tossal etc...) que encara no hem cobrat.
Però no van tindre una “ajuda” coneguda com Pla de
pagaments als proveïdors?
El Govern d’Espanya
ens va obligar a tots
els
ajuntaments
a adherir-nos al
“Plan de pagos a proveedores”
En què consisteix el pla?
Amb diners cedits pel Banc
Central Europeu als bancs espanyols cobren
els proveïdors i els Ajuntaments paguen un interès del 6% ( 5,939 % ).
A partir del segon any hem de començar a amortitzar del capital del nostre deute. L’aplicació
d’este pla ha suposat “canviar-nos les regles del
joc” a mitjan partida i un sobrecost en interessos
bancaris bàrbar.
Què ens deu la Generalitat Valenciana?
Junt a altres administracions (Ajuntament de
Gandia per les obres del Caminàs i altres menors de la Diputació) el total que ens deuen és de:
1.032.845,23 €. Dels quals el 49% en cobrar-les
passarien a tresoreria directament. La pràctica
totalitat dels Ajuntaments valencians tenen pendent el cobrament de la major part de subvencions per obres, manteniment, programes, d’ocupació, convenis etc...
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SÍ AL CAMINÀS
x | urbanisme
El plenari de l’Ajuntament de Xeresa va aprovar per unanimitat de tots els grups ( COMPROMÍS-Bloc, 7; PP: 3; i PSOE:1 ) la proposta
de l’alcalde a favor de mantenir el Caminàs i
en contra de la construcció d’una nova carretera 700 metres al nord del Caminàs.
La proposta de l’alcalde de Gandia, recolzada
pel de Xeraco però rebutjada per la majoria
del plenari de Xeraco, consistia en sol·licitar
la construcció d’una carretera des de l’eixida
de l’autopista fins l’estació revisora de fruïta (
la Revisió ) i des d’ací, fins a la Natzaret-Oliva i
suposaria la supressió de l’actual caminàs de
Xeresa.

Per llegir-lo on vullgues o enviar-lo a qui vullgues
Descarregat el bimx al teu smartphone amb aquest
codi QR i una aplicació de lector de codi de barres.

PROBLEMES DE
TRESORERIA

BREUS

La normativa ambiental i la Conselleria no
permet dos vials travessant la marjal i el pas a
nivell de la via del tren actual seria tancat si es
fera la carretera pel nord. De fet, la proposta
de l’alcalde de Gandia contemplava la destrucció del Caminàs des de la sèquia Travessera (
Trénor ) fins la Natzaret-Oliva obligant-nos a
desplaçar-nos fins el límit del terme de Xeraco per poder eixir del poble en direcció est.

Sessió formativa sobre Xeresa 2.0.
El proper 19 de novembre farem una sessió
formativa per a empresaris i associacions que
vulguen usar la plataforma Xeresa 2.0 per
promocionar els seus productes i activitats.

www.VectorOpenStock.com

TELÈFONS D’INTERÉS

www.VectorOpenStock.com

Ajuntament
Alcodar, 16............96 289 53 78 - 606 99 87 89
www.VectorOpenStock.com

Casa de la Cultura
C/ La Martina, 7........................... 96 289 56 45
www.VectorOpenStock.com
www.VectorOpenStock.com

Policia Local
Alcodar, 16...................................... 609 628 98
Poliesportiu
C/ Xeraco, s/n................................ 639 393 361

Disseny: triskelion67@gmail.com
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