
Silla, gener de 2014
EL LIO DE L’AIGUA: ENS ESTAN ROBANT?

Ens hem assabentat que l’empresa que gestiona les aigües a Silla cobrava de més els 
usuaris incomplint el contracte amb l’ajuntament. El Ple de Silla va demanar que es 
valorara quant s’ha cobrat de més i que es tornen els diners, però des de Compromís per 
Silla ens sembla insuficient atès que si s’ha incomplit de manera greu o molt greu el 
contracte cal que s’apliquen les sancions recollides al contracte per a aquestos casos, i 
fins tot la rescissió del contracte si així estiguera recollit. Compromís per Silla sempre s’ha 
oposat a què aquesta gestionara el servei d’aigua al poble per què així sempre ho han dit 
els informes tècnics. Esquerra Unida i UV varen votar amb el PSOE al 2005, i en contra 
del informes dels tècnics. Aquesta licitació es va anular per sentència judicial ferma per 
considerar-se il·legal. El 2009 es va obrir altra volta el procés i va tornar a guanyar la 
mateixa empresa en contra dels informes tècnics, gràcies ara al vot a favor del PSOE i el 
trànsfuga del PP que formava part del govern. Tot plegat un desgavell darrere d’un altre 

que acabarà pagant el poble ja que aquesta adjudicació també està recorreguda als tribunals i molt probablement la sentència serà la 
mateixa que la que es va produir el 2005. Compromís per Silla és l’únic partit que pot dir que sempre ens hem oposat a que aquesta 
empresa fora la que prestara el servei d’aigua al poble, si ara han cobrat de més i han fet alguna magarrufa ho hauran d’explicar els partits 
que els han donat suport, especialment Esquerra Unida i el PSOE, ens poden explicar quins interessos els han mogut?

SILLA APROVA LA MOCIÓ DE COMPROMÍS PER LA IGUALTAT DE GÈNERE

La moció  de Dones del Bloc, presentada per Compromís al ple de novembre 
impulsa  propostes per tal de previndre i combatre la violència de gènere des de 
l’Ajuntament. Es tracta de posar en marxa estratègies d’actuació i d’elaborar els 
pressupostos  amb perspectiva de gènere convertint en prioritat  la protecció i 

l’assistència a les dones que pateixen maltractaments i prevenint la violència de gènere des de l’àmbit educatiu, cultural, festiu, laboral, de 
l’associacionisme de les dones, sanitari i d’assistència social. Compromís considera necessari el pla d’acció dirigit a l’adolescència: un 
4,9% de les adolescents han patit violència masclista  que en alguns casos arriben a situacions d’extrema gravetat. Per això, també 
s’aprovà incloure en el Consell Escolar Municipal una persona triada pel consell de la Dona per tal d’aportar una visió en polítiques 
d’igualtat en l’ensenyament. Aquestes accions comptaren amb el suport del Ple de la Corporació Municipal que farà arribar a les diverses 
administracions de la Generalitat i de l’Estat la preocupació per l’abandonament d’actuacions públiques per protegir les víctimes de la 
violència de gènere.

ELS FORATS DE SILLA la nostra pàgina de denúncia ciutadana al Facebook 
arreplega fotografies i comentaris de les veïnes i veïns del poble sobre la situació 
d'abandonament de les instal·lacions municipals així com la desídia i les actuacions 
dubtoses del consistori. Ací un exemple.

Així estava el carrer del Trenet després del bous de San Sebastià, ple d'arena i  orina 
dels  animals  una  setmana  després.  Esperant  a  que  ploga  suposem.  
Segur que cap dels organitzadors i membres de la penya viu al voltant.



EL NOSTRE NO ALS PRESSUPOSTOS DEl PP

Al Ple de desembre el  govern del  Partit  Popular  va presentar  els 
pressupostos  per  2014  als  quals  Compromís  per  Silla  va  votar 
negativament per algunes consideracions que passem a enumerar.

Des de l'any 2011 venim demanant que el PP porte endavant una 
regularització dels llocs de treball dels funcionaris de l'Ajuntament, perquè 
com es reconeix als informes tècnics, hi ha llocs de treball els quals la 
seua remuneració no s'adapta a les responsabilitats de les tasques 
realitzades. Amb açò es podrien estalviar anualment un mínim de 300 mil 
euros, quantitat  reconeguda per la Intervenció Municipal, i un màxim de 
600 mil euros, quantitat estimada per Compromís. Al Partit Popular se li 
omple la boca dient que no hi ha diners però no s'ha atrevit a portar endavant un procés necessari per por a les reaccions d'alguns 
sindicats que s'oposen a portar endavant una acció legalment ineludible.

Compromís per Silla presentà al·legacions a la pujada de la contribució, demanant que no pagaren les famílies que tinguen un o més 
membres de la familia sense treball, que tinguen una hipoteca i que tinguen unes rendes inferiors a 20 mil euros anuals. El PP votà en 
contra al·legant que no s’havia quantificat el cost però es comprometé a estudiar-ho. Finalment es presentà el pressupost sense haver fet 
l’estudi. Les famílies de Silla no es podran acollir a aquesta mesura que demanava Compromís per falta de voluntat del PP.

Criticàrem al Ple que per al Partit Popular el Benestar Social és una qüestió de caritat, i per a Compromís per Silla és un dels pilars de 
l’estat del benestar. El PP està privatitzant  el que hauria d’assumir com una responsabilitat pròpia, no estem d’acord i si qui governa pensa 
així que prescindisca de la regidoria de Benestar Social. Denunciem que malgrat que des de la regidoria se’ns va dir que no hi havia 
necessitat d’ajudes per al menjador escolar el ben cert és que a una parròquia del poble tots els dies donen desdejuni a 50 xiquets i 
xiquetes. Aquestes necessitats obliguen a una resposta política.

Mentre es paguen festejos taurins organitzats per associacions del poble, altres associacions pateixen retards i oblits als pressupostos que 
ens semblen discriminatoris, igual que no es faça cap acte el dia del poble valencià, el 9 d’octubre. Per aquestes raons, nosaltres vam votar 
que no fent ús de la nostra responsabilitat i el manament que ens han donat els nostres electors.

fes-te simpatitzant de Compromís, t'esperem a la seu
 ACTIVITATS

Moltes són les activitats que estem realitzant a la seu. Recentment vam tindre 
la oportunitat d'escoltar i comentar amb la gent de la cooperativa Som Energia 
tota la tramoia de la factura energètica.
Durant la Fira de Sant Sebastià tindrem la presentació del llibre de Manel 
Arcos “Acabarem com Camot” el divendres a les 7'30 a la Casa de la Dona.
Així mateix durant la fira tindrem a la seu una exposició de colombicultura, 
costum molt arrelat al nostre poble, on es podràn vore coloms de raça.
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