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La Corda
AGRUPACIÓ SOCIALISTA DE LA POBLA DEL DUC • MARÇ 2011

4 ANYS DE GOVERN DEL PP A LA POBLA DEL DUC
A punt de finalitzar la legistura del PP a la Pobla del Duc i després de vuit anys
d'alcaldia de Natalio José Navarro Pellicer, podem resumir en poques paraules
la seua política:

 augment de sous de l'equip de govern sense mesura,
 UN alcalde cobrant dos sous, a més de llogar cotxes per al seu ús
personal, dietes i hotels en dies festius,
 augment desorbitat de la contribució i tots els impostos,
 UN polígon industrial desaparegut en el temps,
 un PAI inexistent,
 un centre de Dia, (lema del PP en les passades eleccions) que no
existeix,
 un Centre Social que s'inaugurarà abans d'eleccions i sense cap pla
de viabilitat previst,
 un Ajuntament produint vi,
 assessors i col·laboradors entrats a dit,
 pleits en marxa i pendents de resolució,
 un poble que ix cada vegada més en els mitjans de comunicació
escrita i televisiva que paguen tots els poblans, per acabar amb
 un endeutament desmesurat per al poble.

És a dir, el senyor alcalde i els seus regidors es preocupen més de
promocionar-se ells i de poder ascendir en la vida política. Però això sí,
pagant-ho tots els poblans, ja que en conclusió viure a la Pobla és cada vegada
més car i amb menys serveis que altres pobles, tal i com podem veure en el
present butlletí.
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Crisi? Per a qui és la crisi?
L'equip de govern del PP no ha pres cap mesura per tal d'estalviar. Al contrari,

s'han assegurat els seus sous augmentant les hores de dedicació sense cap
tipus de control i sense aplicar una reducció del 5% que sí que han aplicat a quasi tots els
treballadors de l'Ajuntament, sous que han de pagar tots els poblatans.

Així convé destacar el regidor d'agricultura Sr. José Vicente Fayos, la regidora

d'economia, afers socials de la dona i sanitat, Sra. Vicenta Espí, i la regidora de
festes i educació, Ma. Ángeles Sandiego. A continuació teniu una relació de
cobraments durant un any.

Ajuntament

Diputació
IMELSA

Cotxes, cursets, dietes
locals i viatges

Natalio Navarro

25.641 €

28.000 €

9.233 €

Juan Miñana

6.207 €

Salvador Fenollar

2.229 €

370.874 pessetes

Ma. Ángeles Sandiego

8.307 €

1.382.168 pessetes

José Vte. Fayos

8.397 €

1.397.143 pessetes

Vicenta Espí

8.245 €

1.371.852 pessetes

José Blas

1.836 €

305.454 pessetes

TOTAL

TOTAL
10.461.353 pessetes
1.032.758 pessetes

16.321.602 pessetes

NOTA: Cal destacar que les despeses dels telèfons mòbils no estan incloses.
El Sr. Alcalde és un cas a destacar:
És evident que el senyor Natalio Navarro, té l'Ajuntament com a la seua font d'ingressos, ja
que és qui realment viu i vol viure de la política, i per aquest motiu utilitza el lema CAIGA QUI
CAIGA, i FER EL QUE ELL PUGA, per tal de seguir en l'alcaldia.
El senyor alcalde, crisi no en té, i és evident cobra dos sous.
Per una banda, entre dietes, desplaçaments i jornades cobra del poble uns 2100 € /
mensuals i d'altra banda, de la diputació (IMELSA) té una nòmina d'uns 2000 € / mensuals,
per aquest motiu va renunciar a la nòmina de l'Ajuntament, però en canvi segueix cobrant el
mateix i inclús més que abans. Si a aquests dos sous li sumem les dietes, hotels i cotxes que
a continuació detallarem, passa a cobrar vora 5000 € al mes (més de 800.000 pessetes).
És evident que la majoria de poblatans el van escollir per a ser alcalde, i amb això s'excusa, a
més d'omplir-se-li la boca que tornarà a guanyar. El problema que trobem els regidors que
estem en l'Oposició, és que, després de tot el que cobra, no té un horari fix. Ningú li controla
els desplaçaments ni les despeses que ell ocasiona, despeses personals que les passa
a l'Ajuntament per tal de que tots els poblans les paguem. Ara bé, pensem i denunciem
que gastar amb diners de tots és molt fàcil, però, en canvi administrar i fer una bona gestió
econòmica del poble és una cosa impossible per a les capacitats de l'alcalde.
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Aquestes afirmacions, tenen el seu fonament amb la poca informació que hem pogut traure
de l'Ajuntament, ja que molta informació ens ha sigut negada i no mostrada.
Després de denunciar en la passada Corda que el senyor alcalde llogava cotxes, ell
segueix amb aquesta dinàmica i inclús abusa un poc més, perquè ara s'ha fet més senyor i fins
i tot va en taxi des de la porta de l'Ajuntament fins a València, espera allí el taxi i el
torna, com si fos el cotxe oficial de l'Ajuntament. Això suposa una despesa d'uns 130

€ per

viatge/dia. Per exemple en la següent taula resum, destaquem uns pocs casos, de tots els
que hi ha a l'ajuntament:

Descripció
Lloguer cotxe
Taxi a València anada, espera i tornada
Taxi a València anada, espera i tornada

Dates
31 de desembre al 2 de gener
3 d'agost de 2009
17 d'agost de 2009

Lloguer de cotxe 13 de Maig al 17 de
Maig 13 al 17 de maig
Lloguer de cotxe C4
Taxi a València anada, espera i tomada

18 al 21 de setembre
13 d'octubre

Lloguer cotxe 27 al 29 d'octubre

Comentari
Cap d'any
Què fàcil és gastar amb diners d'altres
Les comoditats agraden i es paguen, per això repeteix
De dimecres a diumenge inclòs el cap de setmana
Cap de setmana
Importe de este día 140 €
No indica per a que necessita el cotxe

Lloguer cotxe ALTEA 18 de desembre 2009 al 17 de
gener de 2010

1 mes de lloguer per un import de 1085 € (Nadal, Cap
d'any, Reis, etc...)

Lloguer cotxe ALTEA

Diumenge: 66 € un dia

Lloguer cotxe

17 de gener 2010
13 al 19 d'abril 2010

De dimarts a dilluns, cap de setmana inclòs (375 €)

I aquesta llista no finalitza ací. Hi ha molts més cotxes llogats i taxis al llarg de l'any, i no cotxes
de baixa gama, sinó AUDI i PASSAT, i segur que hi ha altres que desafortunadament l'alcalde
ens ha negat veure.

A més de pagar-li els cotxes i amb les dades que destaquem, possiblement per
als seus assumptes personals, també paguem els seus capritxos gastronòmics,
que en són molts. Per exemple, hi ha un restaurant local que al més cobra una mitjana
d'uns 500 € (a l'any 6000€), despeses que no estan incloses com a dietes. A més cal destacar
que no li paguem el dinar a ell sol, sinó a ell i als seus acompanyants.
És de tindré poca ètica presentar com a despeses factures de cafès i ensaïmades per import de
1,2 €, de xupitos, així com algunes de les que mostrem en la següent taula:
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Descripció

Dies

Comentaris

2 comensals en el Grau de Gandia

26 de desembre

Segon dia de Nadal. Que els aprofite a la salut de
tots els poblatans

2 comensals en PATA NEGRA en
Ontinyent

Sopars dies 7 de gener, 13 de gener A Ontinyent, dues persones, a que?
i 27 de gener

Pàrquing Corte Inglés Hermosillas
(Madrid) amb cotxe llogat

8 de gener

Anem a les rebaixes a Madrid?

2 menús en el Corte Inglés de Madrid

25 de gener

Quines gestions té l'Ajuntament a Madrid?

2 menús en el restaurant LA MAMMA
CABALLERES

31 de gener

Diumenge. Sense comentaris.

Pàrquing Hispania en Alacant

Nit del 17 al 18 de gener

Hem pagat el pàrquing d'un cotxe tota la nit del
diumenge.

2 comensals CASA LA ABUELA (Xàtiva) 19 de març (dia de sant Josep, Vergonyós. Sense comentaris. Cadascú que
pense...
falles)
2 comensals AL POMODORO (València) 7 de febrer

Diumenge. El restaurant requereix reserva
anticipada

També cal destacar que totes les setmanes li paguem el dinar a ell i a la periodista
del poble, i això no entra dintre del que li paguem al mes. I no està inclòs en el que guanya, ja
que ho comptabilitzen dintre de "Despeses de Representació". I així moltes més coses. Per tant
ja es podeu fer la idea de l'alcalde que tenim a la Pobla del Duc.
Que no guanya prou? Pot menjar on vulga, el que vulga i amb qui vulga, però, clar, que ho
pague de la seua butxaca i no de la de tots els poblans, això és de no tindré vergonya ni ètica ni
respecte.
En definitiva, el poble està pagant-li la seua promoció personal, així com els seus capritxos i
cursos de formació, com per exemple, l'assistència a cursos de formació a Sevilla per un import
superior a 1000 €, així com a Madrid (incloent el pàrquing del Corte Inglés). Però també hem
pagat la participació a congressos d' enginyers agrícoles a la Universitat Politècnica de València
a dos regidors del partit popular, D. Juan Miñana y D. José Vicente Fayos. I ens preguntem està
ben aprofitat?
En despeses de personal fixe, l'ajuntament durant l'any 2009, ha gastat la quantitat de
659.021 € (quasi 110 milions de pessetes).
Durant aquesta legislatura el senyor alcalde ha contractat moltes persones a dit, fet que ja
portem denunciant en varies ocasions. En altres ajuntaments de la comarca que tenen quasi la
mateixa població (Quatretonda, Llutxent, Agullent, Montaverner...) no hi ha tanta gent
treballant.
Davant aquest panorama ens preguntem: Fa falta tanta gent en les oficines treballant? Per
exemple: per"amiguisme"ja porta més de tres anys contractada la periodista, cobrant un
import d'uns 19.600 € anuals (3.266.000 pessetes). Desconeixem quina es la seua tasca en
aquest ajuntament, perquè a més de pagar-li cursos de formació, també paguem tots els
mesos la quantitat de 180€ a un col·laborador de premsa. I, a més a més, cal informar al poble,
que cada vegada que la Pobla ix als mitjans de comunicació es pagant-ho, i en moltes ocasions
no hi ha prou amb un canal de televisió sinó que en contracta dos. Per aquest fet, en
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despeses de publicitat a l'any supera la quantitat de 48.000 € (més de 8 milions
de pessetes).
Seguint en la mateixa dinàmica, també té com a col·laborador a un amic incondicional
informàtic (10.000 € anuals), afincat a la Pobla del duc, i on la seva parella ha estat
contractada en els tallers de treball (negoci redó). Cal també informar que l'Ajuntament té
contractada una empresa externa de manteniment informàtic i per tant posem en dubte la
necessitat de la seua col·laboració, però el que queda clar és que treballa per al PP i altres
associacions afins, així com al Fairy (que després parlarem), però pagant-ho tots els poblans.
Com li ho agrairà l'informàtic al senyor alcalde? Tots ens ho podem imaginar.
També cal destacar que en tots els actes festius, lúdics, (festes patronals, fira gastronòmica,
encontre de corals, cinema d'estiu, etc...), el senyor alcalde ha llogat col·laboradors, cobrant
60 € per sessió i han sigut seleccionats sense cap procés transparent, ja que, per exemple, ha
col·laborat el marit i la filla de la regidora de festes D a. Ma. Ángeles Santiago, així com gent que
ha estat en les llistes del PP en les passades eleccions. Per què no ho fa públic? Segons paraules
de l'actual alcalde, per dos motius: un perquè a la Pobla del Duc no hi ha quasi atur, i l'altre,
perquè ell contracta als seus afins. És evident que així té vots assegurats.
El grup de govern Popular, segueix endeutant al poble. Cal recordar que per tal de fer
front a dues pòlisses que no podia pagar durant el passat any, ha incrementat el deute en
295.372 € (quasi 50 milions de pessetes), mitjançant un préstec per als pròxims 17 anys. Per
tant, hem entrat en una espiral de deutes sense límits, fruit de la seua incompetència en la
gestió de recursos municipals. Com no es pot fer front als deutes actuals, la única solució es
refinançar-los. Així ha augmentat el deute amb préstecs per una quantitat de 2.061.109 €, que
hipoteca el futur del poble fins a l'any 2030.1 fins a l'any actual solament es pagaran
interessos i, a partir del pròxim any, interessos més capital.
El tancament de la comptabilitat del 2010 és una incògnita, que no sabrem fins passar les
eleccions i si canvia el govern. Però amb la informació que hem pogut treure entre préstecs i

factures pendents de pagament, sobrepassem la quantitat de 3.600.000 €
(600 milions de pessetes). Així, si dividim aquesta quantitat entre 2000 habitants, cada poblatà
deurà pagar la quantitat de 1800 € (300.000 pessetes).
El Centre de DIA, consigna del senyor alcalde del PP, no es una realitat, després de
totes les inversions que hem fet, ara és un Centre social Polivalent, que ha passat a una
empresa privada, i que damunt l'Ajuntament li paga 45.000 € (7 milions i mig de pessetes) per
què gestione el centre i els possibles beneficis per a l'empresa.

En aquesta legislatura, el PP:





ha pujat els impostos,
ha passat el cadastre,
ha augment desorbitadament els deutes,
ha fet obres faraòniques de grans dimensions sense cap pla de viabilitat,

i damunt totes aquestes obres han sigut construïdes per l'empresa COESMI.
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Que els empresaris de la Pobla, no son bons per a fer eixos treballs? No hi ha escaiolistes,
electricistes, obrers, tendes de mobles, d'electrodomèstics a la Pobla del Duc, etc...? O és que
el senyor alcalde solament pensa que són bons per a pagar impostos i se'n recorda dels
poblatans solament en eleccions?
És curiós el cas d'un parell d'empreses que treballen per a este Ajuntament, assessorant-lo
jurídicament i econòmicament (així ens va). Casualment aquestes empreses tenen la mateixa
seu social (direcció) a València i, a més de cobrar uns 20.000 € per l'assessorament, tenen
altres activitats com la de llogar carpes per a la fira gastronòmica (per un valor d'uns 4.500 €) i
organitzar activitats turístiques. Són empreses "amigues" que valen per a tot. Per este tipus de
coses i altres, el senyor alcalde es nega reiteradament a fer auditories, que demostrarien la
seua ineficiència en la gestió i l'opacitat a l'hora de contractar.

PROMOCIONAR o PROMOCIONAR-SE?
PROMOCIO DEL VI '. Es estrany que un Ajuntament es dedique a comercialitzar botelles

de vi, però a la Pobla del Duc, cap de tot. Amb l'excusa d'una subvenció i de promocionar al
poble, va posar en marxa un projecte per embotellar vi de denominació d'origen. Aquest
projecte ha costat al poble més de 80.000 €, però això sí, l'objectiu del senyor alcalde
s'ha complit:

s'ha passejat per diverses localitats per tal de promocionar-se
com a alcalde
Cal dir també que els estands de cada localitat els hem pagat. No obstant, la majoria de les
botelles es regalen i sembla increïble que per a fer aquest projecte hem tingut que pagar
cada mes 1840 € (més de 300.000 pessetes) per assessorament enològic, per etiquetes de les
botelles 1.255 €, per embotellar 577 botelles en la bodega DANIEL BELDA 2584 €, per tapons
de suro 795 €, per una tolva d'acer inoxidable 4060 €, i així moltes més. Davant de totes
aquestes realitats, ens preguntem: Ha sigut un negoci factible? Qui trau realment el
rendiment, el poble o el senyor alcalde? Qui es promociona, el poble o l'alcalde?

FAIRY: La Pobla ara és Villaenmedio, seguint amb l'excusa de promocionar al poble. La

Pobla es va presentar per guanyar el concurs del Fairy, valorat amb un import de 6000 €.
Però el negoci ha sigut total: La Pobla s'ha gastat més de 12.000 € en personal per anar de
poble en poble a arreplegar vots, amb dinars i sopars, amb la banda de música per a gravar
l'Espot, pels ordinadors i connexions a Internet, etc. Per tant, qui ha tret rendiment d'aquest
concurs? La resposta la té cadascú.
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PROMOCIO TURISTICA . L'Ajuntament ha construït un hotel valorat en més de 150
milions de pessetes, que ja està en funcionament. Realment, és una necessitat per al poble?
Que la Pobla del Duc ara viu del turisme?

EL CENS ELECTORAL
Durant l'any 2010, els regidors de l'oposició, hem controlat tot el que ens han deixat la gent
que s'empadronava al poble, evidentment hem pogut controlar el total de persones que s'ha
empadronat al mes, però no quines persones eren ni tampoc en quina casa s'han empadronat.
Però resulta estrany que durant tot l'any 2010 s'han empadronat una mitjana de 16 persones
per mes, el que implica 200 persones més en un any. Davant açò ens preguntem: Hi ha 200
persones més vivint a la Pobla? Quin interès amagat hi ha? On viuen realment? Per exemple,
des de el 2007 a casa del senyor alcalde hi ha algun que altre treballador de l'Ajuntament
empadronat i com sabem no viu a la Pobla, però sí que vota i no paga ni impostos ni
contribució. Al contrari encara guanya diners.
En el passat ple ho vàrem denunciar i el senyor alcalde va afirmar "que ell no era tan rastrero".
Cadascú que ho pense i reflexione
El nostre grup presentarà una queixa i ho denunciarà davant la Junta electoral, però és clar que
en les eleccions del 22 de maig, votarem tots els poblans més els 200 empadronats, que ja
podem imaginar a quin partit ho faran. Això es diu guanyar vots.

SAPS QUE...
En les festes del 2009 es gastaren 204.0000 € (33.943.000 pessetes) i el pressupost previst era
de 71.400 € (11.880.000 pessetes). Aquestes dades s'han tret del tancament de l'any del 2009 i
aprovat pel PP. Eixa és la política econòmica que segueixen.
El lloguer de la grada de l'ajuntament el dia de moros que es va instal·laren la plaça de la
Independència ha costat 3.712 € (més de 600.00 pessetes). Hi ha altres solucions per veure els
moros molt més econòmiques.
El lloguer de les prestatgeries, cadires i taules per a la fira gastronòmica ha costat 13.804 €
(més de 2 milions de pessetes).
La "Raïmà" del 2009 va costar més de 40.000 € (6.650.000 pessetes). Per tant no és gratuïta,
genera poca rendibilitat per al poble, però sí una bona promoció per al senyor alcalde.
El raïm de "la Raïmà" del 2009 es va pagar a 20 cèntims d'euro (IVA inclòs) i curiosament els
dos viticultors que més van aportar són la mare del senyor alcalde amb 6.200 kilograms i la
dona del regidor d'agricultura amb 8.350 kilograms.
El raïm seleccionat per a fer vi de denominació d'origen de la Pobla del Duc de la collita del
2009, és del fill de regidor d'agricultura i va aportar una quantitat de 9784 Kg. a un preu de 20
cèntims d'euro (IVA inclòs), més una quantitat de 500 € que es paga també al fill de regidor
d'agricultura en conceptes de despeses per verema de raïm per al Projecte de Vi, segons acord
amb la Regidoría d'Agricultura (curiosament el pare del receptor de tots els diners). Sumant així
la quantitat de 2.500 € (més de 415.000 pessetes).

