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1Aielo de Malferit

Cal una
 Associació Veïnal?

Per a què serveix?

tat davant organismes locals, regionals, o nacionals.

Perquè ajuda a despertar una consciència col·lectiva que 
contribueix a aconseguir una societat més participativa i 
igualitària i millorar la nostra localitat.
Perquè en aqueixa participació activa necessària s’acon-
segueix un desenvolupament més ampli i democràtic del 
nostre poble.
Perquè eixos avanços socials seran tant més positius, com 
més gran siga la participació del veïnat en la gestió i con-
trol dels assumptes públics.
Ha de ser el veïnat el que decidisca com i on es desenvo-
lupen els serveis, com i de quina forma creixca Aielo de 
Malferit, deu de ser el veïnat, el que decidisca què tipus 
de poble serà Aielo de Malferit.
I l’única forma d’aconseguir aqueix objectiu comú, de-
cidir entre tots com volem que siga la nostra localitat, 
només es pot aconseguir a través d’una Associació Veïnal, 
que defense i expose la nostra visió d’Aielo a les Adminis-
tracions Públiques. De no fer-ho, seran altres qui decidis-
quen per nosaltres el futur d’Aielo de Malferit.
L’Associació Veïnal és per tant un instrument al servei del 
veïnat, que busca canalitzar les seues preocupacions i 
propostes perquè a partir d’ara cada decisió que es pren-
ga en relació al NOSTRE POBLE siga decidida per NOSAL-
TRES EL VEÏNAT.
Les característiques fonamentals
 d’una associació són les següents: 

• Grup de persones.
• Plural.
• Objectius i/o activitats comunes. Recerca de solu-
cions junts, actuant, formulant reivindicacions, res-
postes o solucions que es demanden en clau de drets; 
drets de qualitat de vida o benestar.
• Funcionament democràtic.
• Sense ànim de lucre.

Per a decidir entre tots i totes cóm volem que siga Aielo 
de Malferit.
Una Associació Veïnal serveix per a defensar els interes-
sos comuns del veïnat d’una localitat ajudant i partici-
pant en la gestió.
A més, serveix per a promoure solucions a la problemà-
tica del poble i respostes satisfactòries a les demandes 
socials.

Serveix per a lluitar per l’autoorganització de la societat, 
promovent accions culturals i educatives que contribuïs-
quen al desenvolupament i millora de la qualitat de vida. 
I finalment serveix per a intervenir en nom de la comuni-
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Activitats fetes

La transformació del model 
energètic: maig de 2016

Jornada sobre patrimoni: març 
de 2017

Jornada sobre urbanisme: març 
de 2017

Activitats pendents

* La problemàtica dels gossos. 
* Opcions d’arreplega i tracta-
ment de residus.
* Nova llei de Transparència.

Propostes realitzades
L’Associació Veïnal al llarg de dos anys ha fet una sèrie de propostes 
per tal de millorar les condicions d’habitabilitat i convivència. Entre 
totes elles destaquem:

Propostes a l’Ajuntament

- Petició de llogar solars per a pàr-
quings públics en el nucli històric, 
per a minimitzar la problemàtica 
d’aparcament en el carrer Major.
- Petició de protecció de les pintu-
res de la casa dels Mahons.
- Actuacions previstes en la casa de 
la Bonavista, per evitar major dete-
riorament.
- Sol·licitud participació en la Junta 
d’Associacions.
-Petició de bonificacions de l’IBI en 
favor dels col·lectius més vulnera-
bles.
- Demanant a l’Ajuntament el com-
pliment de la Llei de Transparència.

Peticions d’informació a 
l’Ajuntament.

- Expedient complet de la taxa de 
fem.
- Cens de  cases, i cases buides al 
nunli històric.
- Factures de les despeses de llums 
dels locals municipals i enllumenat 
públic, per elaborar una proposta 
de traure a concurs el contracte de 
llum, sostenible i amb clàusules de 
restricció en la tallada de la llum, 
com estan fent en altres ciutats.
- Petició de la delegació de fun-
cions del Ple a favor de la Comissió 
de Govern, en relació a la firma del 
contracte de l’aigua.
- Petició Informació de la constitu-
ció i funcionament de la Comissió 
de Vigilància de la Concessió d’Ai-
gua
- Peticions Inversions en infraes-

Al Consell de Transparèn-
cia de la Generalitat Va-
lenciana.
Davant de les continues negatives  
o silencis administratius per part 
de l’Ajuntament, aquesta Associa-
ció ha presentat davant del Con-
selleria de Transparència de la Ge-
neralitat Valenciana les següents 
reclamacions:

 
1. Per la negativa a subministrar el 

contracte de l’aigua.
2. Per la negativa a subministrar la 

llista de les subvencions conce-
dides  l’any 2015.

3. Per la negativa a certificar la pu-
blicació al BOP de la delegació 
del Ple en la Junta de Govern 
per a l’adjudicació de l’aigua.

4. Per la negativa a subministrar 
els rebuts de la llum dels dife-
rents edificis municipals i enllu-
menat públic.

5. Per la negativa a  subministrar 
les inversions fetes en infraes-
tructures de l’aigua.

Aielo de Malferit
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tructures de l’aigua que obliga el 
contracte. (A SEASA també li ho 
hem demanat).
- Preguntant a l’Ajuntament per 
l’enderroc de la casa de la Bona-
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Els costos fixos d’aigua pugen un 
202% i els Costos Variables un 24%, 
en només 6 anys.
 

L’IPC sols ha pujat en aquests 6 anys un 4,4% (4-11 a 9-2017).

Des que va ser aprovada la Concessió a Seasa (12-4-2011) fa 6 anys, els ciu-
tadans d’Aielo de Malferit hem patit, en plena crisi, un exponencial i incom-
prensible increment dels costos del subministrament essencial de l’aigua, 
tant per a particulars, com per a empreses. 

Quadre comparatiu, tarifes abans de la concessió a Seasa (12-4-2011) pri-
mer trimestre 2011, on la concessionària era EGEVASA (Empresa matriu de 
SEASA) i tarifes en l’actualitat 2017:

Quotes Trimestrals EGEVASA
2011

SEASA
2017

% 
Increment Tipus

Quota de Servici (13mm-15mm)(*) 6,5 10,33 59% Fixe

Quota d’Inversions 1,29 3,97 208% Fixe

Quota de Sanejament 0 9,27 - Fixe

Conservació de Comptador 0 8,11 - Fixe

Cànon Generalitat 6,69 9,946 49% Fixe

IVA canvia d’un 8 a un 10% 0,623 2,357 278% Fixe

IVA  21% (comptador). 0,000 1,70 - Fixe

Total Costos Fixes 15,10 45,69 202%

Consum d'Aigua 0,521 0,557 7% Variable

Consum Sanejament 0,106 0,155 46% Variable

Quota variable Generalitat 0,253 0,376 49% Variable

IVA canvia d'un 8 a un 10% 0,070 0,087 24% Variable

Total Costos Variables 0,9504 1,17504 24%

Quota de servici 13 mm/15 mm (*) Es van canviar els comptadors, passant 
tots de 13 mm a 15 mm, amb el corresponent augment de consum i de 
costos de l’aigua. 

El que tampoc té cap explicació raonable, és que en el canvi de Concessió  
es produïsca el fort increment de tarifes, el 134% de l’increment dels costos 
fixos  al i,   i el 6% de l’increment dels costos variables  es produeix en el 
primer rebut de la nova concessionària SEASA, filial de l’anterior, EGEVASA. 

El canvi de format de la concessió, aprovada pel Grup Popular què governa, 
ha demostrat ser nefasta per a les butxaques de ciutadans i empreses, sen-
se que hi haja hagut una millora substancial del servici, la qual cosa posa en 
dubte aquest sistema de concessió administrativa, com el més adequat per 
a la gestió de l’aigua, i menys amb contractes a 25 anys que superen amb 
molt una legislatura per a la qual són triats.

La població no té informació del que fa la Comissió de Vigilància de l’Ajun-
tament respecte al compliment dels diferents termes de la concessió del 
contracte de l’aigua. Pel que vegem l’absència d’informació i transparència 
és la tònica dominant.

Per la qual cosa exigim una explicació pública a l’Alcal-
de  d’Aielo de Malferit.

Aielo de Malferit

Irresponsabilitat municipal

Des de fa uns 45 anys que està la pèr-
gola del que diguem Grup Nou.
Aquesta pèrgola està feta d’uralita, 
material que conté amiant, producte 
cancerigen. Li hem demanat a l’Ajun-
tament que la retire donat el seu estat 
de deteriorament i la perillositat que 
suposa. Aquest s’ha negat a retirar-la 
amb argument de què encara té vida 
útil.
Un tros ha caigut i a hores d’ara encara 
està en terra. És un perill.
Cal exigir la seua retirada per empresa 
especialitzada.

Què cobren els regidors
 i regidores

Segons el que publica el Ministeri d’Hi-
senda, les retribucions de l’alcalde i re-
gidories del nostre ajuntament, sense 
especificar noms durant l’any 2017 ha 
segut:

Alcaldia Exclusiva 40.289,00 €

Regidoria Exclusiva 14.544,00 €

Regidoria Sense dedi-
cació

8.600,00 €

Regidoria Sense dedi-
cació

6.950,00 €

Regidoria Sense dedi-
cació

4.850,00 €

Regidoria Sense dedi-
cació

4.750,00 €

Regidoria Sense dedi-
cació

500,00 €

Regidoria Sense dedi-
cació

450,00 €

Regidoria Sense dedi-
cació

450,00 €

Regidoria Sense dedi-
cació

150,00 €

Regidoria Sense dedi-
cació

100,00 €
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Pots col·laborar amb nosaltres enviant les teues notícies, 
suggeriments, etc a:
avaielom@gmail.com
Edita: 
Associació Veïnal d’Aielo de Malferit
email: 
avaielom@gmail.com
faceboock:
https://www.facebook.com/avaielom
Twitter:
https://twitter.com/avaielo

Transparència a l’Ajuntament

Amb referència a l’escrit de l’Alcalde de Gener del 2018 
remés a tota la població d’Aielo “L’altra cara de la polí-
tica”.

Aquest ja és el segon escrit d’aquest tipus que ens ha 
dedicat, veure l’enllaç al nostre blog “L’Alcalde d’Aielo 
enfront del Consell de Transparència”.

Tot aquest conflicte va començar amb la resolució que 
vam obtenir del Consell de Transparència que va decidir 
recórrer, tal qual publiquem en el nostre Blog “El “Con-
sell de Transparència exigeix a l’Ajuntament d’Aielo de 
Malferit”.

Primer,  sorprén que l’Alcalde, no haja pogut reunir-se 
amb la Junta Directiva de la nostra Associació després 
de tres peticions per escrit. Lamentem que en dos anys, 
no ha trobat cap buit per atendre’ns.

Respecte a l’afirmació que acusa la Junta Directiva d’ac-
tuar en benefici d’un partit polític, li remetem al fet que 
es llegisca les finalitats que regeixen en aquesta Asso-
ciació i que principalment és vetllar pels interessos de la 
ciutadania d’Aielo de Malferit.

No preguntem a ningú de que partit és per pertànyer a 
ella, hem convidat a l’Alcalde a formar part de l’Associa-
ció.

Entenem que aquestes acusacions es produeixen per les 
peticions dels documents que necessitem per elaborar 
les nostres propostes en interès de la ciutadania d’Aielo.

I creguem que la resolució del Consell de Transparèn-
cia, que obliga a l’Ajuntament a lliurar-nos la còpia del 
Contracte de la Concessió del servei d’Aigua a SEASA, ha 
estat el detonant de la seua actuació i desqualificació 
respecte a les idees dels membres de la Junta Directiva, 
que en cap de les nostres peticions o debats busquem 
millorar o empitjorar el rèdit polític de cap partit.

Podem assegurar que ací no hi ha cap complot contra el 
PP ni contra la seua persona, prova d’això és l’escrit que 
realitzem a la presidenta del PP, perquè intervingués 
entre l’Alcalde i la nostra Associació. Lamentablement 
sense èxit.

Requerim a l’Alcalde (que no veja fantasmes on no n’hi 
ha), i que ens diga amb claredat quina de les nostres 
propostes, o de les nostres peticions de documentació 
han estat en pro d’un partit i en contra de l’altre, o de 
l’equip de govern.

L’Alcalde al·lega que gastem recursos de l’Ajuntament 
amb les nostres peticions (la majoria no ha tingut res-
posta), no obstant s’ha dedicat molts més recursos en 
advocats per evitar lliurar-nos la informació a la qual ens 
dóna dret la llei de Transparència. No solament propis, 
sinó també de la Generalitat que ha de posar la seua 
part de despeses en advocats, per fer-li complir la Llei.

En pujar el rebut de l’aigua, ha pujat en els seus costos 
fixos, des de la nova contracta un 202%, i els seus costos 
variables el 24%, és comprensible la nostra preocupació, 
per a això hem sol·licitat el contracte, per analitzar aques-
ta pujada tan significativa.

Aquesta gestió de l’aigua està ocasionant els costos més 
importants en les butxaques dels ciutadans i empreses 
d’Aielo, i no en els recursos de l’Ajuntament.

Amb la seua estratègia simplement està retardant el lliu-
rament del “contracte de l’aigua” perquè tots els veïns 
d’Aielo puguen defensar els seus drets davant un possi-
ble incompliment per part de l’empresa concessionària.

L’Ajuntament ha de defensar els interessos dels ciuta-
dans d’Aielo de Malferit enfront dels interessos de l’em-
presa concessionària de la gestió de l’aigua.

Al compliment de la llei de transparència, L’Alcalde li de-
nomina “peticions de paperassa per paralitzar i entorpir 
el treball dels funcionaris”, a pesar que la seua professió 
és secretari municipal.

Nosaltres entenem que és un dret irrenunciable de qual-
sevol ciutadà, empresa o associació, per la qual cosa li 
indiquem complir la llei, especialment en la part de la 
llei que obliga a tots els Ajuntaments a publicar els do-
cuments en la Web, que d’altra banda l’Alcalde ens va 
contestar que compliria aviat en el 2016, i segueix sense 
complir-se.

Aielo de Malferit


