BAN INFORMATIU
Villalonga, 30 de març de 2015
Enric Llorca Miñana, alcalde de Villalonga FAIG SABER
En els últims temps són moltes les notícies sobre diferents temes municipals que o bé són
mitges veritats, o bé no tenen el suficient fonament del PP i el Bloc-Compromís o del BlocCompromís i el PP, per la qual cosa, em veig en l’obligació d’informar els veïns posant a
més a disposició de tots vosaltres, la documentació que demostra cadascuna de les
informacions ací incloses.
Tots els veïns sabem que quan aquest equip de govern es va incorporar a la gestió
municipal en juny de 2011, es va firmar pel govern del PP la privatització de l’aigua, es
varen gastar el milió d’euros del cànon i varen deixar el deute en l’ajuntament, al voltant
d’uns 7 milions d’euros.
La conseqüència immediata de la venda de l’aigua va ser la factura de l’aigua, ja que es
va disparar del 43% al 256% com il·lustren les gràfiques adjuntes, malgrat que el govern
del PP es va comprometre davant de tots els veïns que no augmentaria el rebut de
l’aigua.
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Per altra banda, la venda de la gestió de l’aigua de Villalonga, també va comportar el
tindre que pagar trimestralment pel manteniment del comptador d’aigua que ja era
propietat de cada veí.
Respecte a l’afirmació que fa el Bloc-Compromís “después de 4 años de haberse
privatizado el agua, el PSOE no ha llevado al pleno ni el Plan Director, ni el reglamento de
la gestión del agua”.

Veïns, l’explicació és molt senzilla: una de les empreses que no va guanyar l’adjudicació
del servei, va impugnar en el jutjat l’adjudicació del mateix. També l’empresa que va
guanyar l’adjudicació (SEASA) es va personar en el mateix judici. Per aquest motiu
vàrem decidir posposar qualsevol decisió relativa a aquest servei fins que els jutges es
pronunciaren sobre de qui era l’empresa adjudicària de l’aigua i en quines condicions.

El jutjat ja s’ha pronunciat i el pròxim dimarts 31 de març de 2015 donarem compte en el
plenari de la sentència i és a partir d’aquest moment quan l’ajuntament podrà negociar i
regular el reglament del servei amb l’empresa reconeguda com adjudicària per sentència.
Les pujades que estem patint són les que, en el seu dia, es varen acordar pel govern del
PP amb la concessionària.
En tot cas, no podem entendre com el senyor regidor Alfred Giner durant el seu mandat
com a Regidor de Hisenda i Tresorer d’aquest ajuntament no es va preocupar tampoc
d’aquest tema, i ara a dos mesos de les eleccions critica la gestió d’aquest ajuntament i
no dels que varen vendre l’aigua de Villalonga.
Front a les manifestacions faltes de rigor del PP i el Bloc-Compromís i el Bloc-Compromís
i el PP en mitjans de comunicació públics, aquest equip de govern s’ha dedicat a
gestionar, a treballar pel seu poble, a FER POBLE amb el conjunt d’associacions i veïns, i
fruït d’aquesta gestió, el pagament a proveïdors ha passat de 382 dies en juny de 2011 a
26 dies en aquests moments, en gràfic adjunt.
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Fruït d’aquesta gestió, també hem estalviat més de 50.000.- € en l’enllumenat públic
durant aquest any 2014 com indica el gràfic adjunt.
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Fruït d’aquesta gestió, s’han estalviat més d’un 37% en gasoil durant aquest any 2014
com indica el gràfic adjunt.
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En què hem invertit els estalvis generats?

Fonamentalment en donar treball a 269 veïns diferents de Villalonga, contractats
mitjançant borses de treball durant aquesta legislatura, per a que tot el món tinga la
mateixa oportunitat. Convocatòries de borses publicades totes elles en la pàgina web
municipal per primera vegada en la nostra història.
Actualment tenim activa la borsa d’educadores d’infantil, policia local, oficials de 1 i 2,
peons, homes i dones de la neteja, etc...
Se’ns critica per invertir 12.000.-€ en el projecte del camp de futbol, del qual ens sentim
ben orgullosos, mentre que el PP i el Bloc-Compromís, el Bloc-Compromís i el PP deixen
fins a quatre vegades damunt la taula defenent interessos particulars, la línia elèctrica del
camp de futbol intentant així paralitzar el que els nostres joves puguen gaudir d’unes
instal·lacions dignes.

Altres prefereixen gastar-se 12.000.-€ en un llibre d’història de Villalonga, que atempta
contra les senyals d’identitat del nostre poble, no sols li canvia el nom al nostre poble, sinò
que a més s’inventa un escut municipal que atempta contra la nostra història com a poble.

Escut inventat

Escut tradicional

Recordar per altra banda, que va ser el PP el que va demanar per escrit la convocatòria
d’un plenari extraordinari sols per pagar el llibre d’història del Bloc-Compromís, deixant
pendent la resta de les factures dels demés proveïdors de Villalonga que no son prioritaris
per al PP.
Per altra banda també se’ns critica per defendre un esport autòcton i gastar-nos 1.500.- €
en la promoció de la pilota valenciana el dia de la Mare de Déu. Aquest Alcalde i aquest
equip de govern, estem orgullosos de recuperar i promoure aquesta tradició i que l’escola
de pilota valenciana siga una realitat en la que participen 30 xiquets/es i anem a continuar
apostant per aquest esport.

En aquest afany desmesurat de carència de rigor, alguns també critiquen com a despesa
excessiva els 990 .-€ que aquest ajuntament va invertir en la celebració del 9 d’Octubre.
Recordem que a més de ser el dia de tots els valencians i les valencianes que estimen la
seua terra i les seues senyals d’identitat, va ser el dia també d’homenatjar el treball de dos
Lloberos il·lustres: Isis Sendra Martí, pel seu treball en la Restauració de l’Altar de la
Capella de la Mare de Déu de la Font i Toni Martí Pavia, pel seu treball com a voluntari
internacional de la Creu Roja en la seua lluita contra l’Èbola.
Continuarem apostant per la celebració del 9 d’Octubre i el reconeixement dels veïns que
treballen per Villalonga.

Aquest equip de govern creu que cal fer aquests aclariments, donant una informació
veraç a tots els veïns. Finalment aquest Alcalde convida el PP i el Bloc-Compromís, el
Bloc-Compromís i el PP a sumar-se, a treballar pel seu poble, junt amb les associacions i
els veïns a FER POBLE.

