
Dades personals
Tomàs Ferrandis Moscardó.
Alcalde de Xeresa ( La Safor- País Valencià ).
42 anys, casat i amb dos filles.
Diplomat en informàtica per la UPV, treballa de professor interí de FP.

Experiència política.
15 anys d'experiència en l'Ajuntament .

Dos legislatures a l'oposició on passàrem de 1 a 7 regidors i ...
Dos legislatures d'alcalde amb majoria absoluta.

Oposició
1999-2003. Encapçala in extremis la llista del BLOC a  el BLOC ( UPV ) tenia 1 regidor de 9.  
Matenint la representació: 1 regidor-

2003-2007. Encapçala la llista del BLOC i passem de 1 a 3 regidoors del total de 9. Avancem al 
PSOE i passem a ser la primera força a l'oposició.
S'inicia una oposició intensa on la lluita contra la barbàrie urbanística del govern del PP. 

• Paralitzar la urbanització de l'Ombria del Molí. Pineda d'alta valor ambiental.
• S'evita la construcció d'un nou polígon industrial.
• S'organitza una manifestació contra la privatització del servei de l'aigua potable.

2007-2011. Guanyem amb majoria absoluta de 6 regidors de 11. 
Reclassifiquem l'Ombria del Molí.
Reconeguem i paguem un deute del PP que quasi duplicava el límit legal.

2011-actualitat. Augmentem la majoria absoluta a 7 de 11 regidors.
Vocal a la FVMP ( Federació Valenciana de Municipis i Províncies ) des de 2011.
Vicepresident segon de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.

Gestió municipal basada en:
La creació d'una oferta turística, l'agricultura sostenible i la formació. 
Control del deute.
Primer alcaldia en organitzar accions en defensa dels afectats pels productes tòxics de la banca. 
L'alcaldia que va parar els peus a l'alcade de Gandia en el cheque-empleo 
L'alcaldia que va parar els peus a l'alcade de Gandia a carretera per la marjal.

El per què de presentar-me ?

Vull al grup parlamentari de les Corts algú que conega...
Un Ajuntament de poble treballat de des d'oposició i des del govern. 

Crec en una renovació del Bloc Nacionalista Valencià sense tutel·les ni capelletes. Des de la base, 
d'on vinc des del 1999.


