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El final d’un model de creixement   
 
El passat mes d’agost l’Ajuntament de Daimús va aprovar els pressupostos de 2007. El 
Bloc va votar en contra. Ara, finalitzat l’any 2007, els fets ens donen la raó: Els 
pressupostos van ser elaborats tard i mal, sense cap previsió, i el resultat ha estat 
clar: Per tal de poder pagar els salaris, s’han tingut de realitzar modificacions de crèdits 
importants que han acabat amb el remanent que any rere any havia anat acumulant-se. 
 
I tot perquè no s’havia previst (al mes d’agost!!) que el nombre llicències d’obres 
i impost de plusvàlues anava a baixar. Ens ha fallat un 57’6% dels ingressos per 
impostos relacionats amb l’activitat de la construcció i de la compra-venda per 
cobrir les partides pressupostàries d’ingressos que al mes d’agost es 
consideraven segurs. I aquests representaven el 15% dels ingressos totals de 
l’Ajuntament. 
 

¡Error! 
 
 
Però, malgrat el poc interés i eficàcia demostrada en administrar els diners que són de tots 
nosaltres, perquè al cap i a la fi els hem pagat amb els nostres impostos, el més important 
d’aquesta fallida pressupostària que ha fet el govern municipal de Daimús, és 
que representa el final d’un model de creixement. Un creixement salvatge basat 
exclusivament en la construcció, en l’especulació immobiliària, en la submissió de la 
resta de sectors productius a la construcció i la desaparició paulatina 
 
 
 
 



d’aquells sectors que no s’hi adapten o s’hi oposen. A més, aquests darrers anys hem 
destruït irreversiblement l’entorn natural en el qual es recolzaven molts d’ells.  
Curiosament, en els darrers anys s’ha vist en la febra constructora i en l’especulació la font 
d’ingressos complementària que necessitava l’Ajuntament per mantenir els serveis que 
oferia als veïns. Però aquest model, com ara es veu, ja s’ha acabat. 
 
I ara què? Com finançarem tots els projectes que es pagaven amb els diners 
fàcils de les llicències d’obra i de l’impost de plusvàlua? Com finançarem el 
manteniment de les noves infrastructures que hem creat aquests darrers anys? I quan 
comencen a deteriorar-se, com ho pagarem? La solució està clara per molts alcaldes: si 
fallen els ingressos del boom immobiliari, sols queda pujar els impostos, especialment el 
tipus de l’IBI. Açò pot ser una solució temporal i transitòria del problema, però de cap 
forma podem considerar-ho una solució definitiva, ja que la demanda de serveis va a 
continuar creixent, i després de l’última expansió immobiliària els costos dels serveis bàsics 
van a continuar encarint-se, les infrastructures en general  que ara són noves, van a anar 
envellint i van a necessitar un manteniment constant per mantenir-se operatives, i els 
ingressos, basats, fonamentalment, en la contribució urbana no poden continuar pujant 
indefinidament.  
 
Una vegada més es veu clar allò que des del BLOC fa ja temps que venim demanant: Una 
llei de finançament dels Ajuntaments que els garantesca un finançament suficient i 
sostenible amb una adequada participació en els imposts estatals i autonòmics. Sols així 
els Ajuntaments, administració més pròxima als ciutadans, podran continuar fent i 
millorant els serveis que la societat requereix i els demanda, alliberant-se de la perillosa 
dependència d’ingressos provinents del formigó i rejola.  
 
Jesús Romero, Jesús Ruiz, Rubén Piera, regidors del Bloc a l’Ajuntament de Daimús.  
 
Resum del plenari de l’Ajuntament de Daimús del 13 de desembre 

La imprevisió del govern local PP li obliga a pujar 
impostos per mantindre els serveis municipals 
 
El Govern popular es nega a aplicar descomptes a la guarderia per a famílies nombroses 
 
En el plenari de l’Ajuntament del passat dia 13 es van aprovar una sèrie d’ordenances 
fiscals que són d’importància per al poble i per al manteniment dels serveis municipals. 
Durant els darrers anys el poble ha anat creixent, i cada vegada ha requerit més serveis. 
Aquests per una altra banda s’han encarit molt els darrers anys, especialment tots els 
relacionats amb l’arreplegada del fem. Nosaltres hem avisat repetidament que el model de 
creixement que estavem tenint era insostenible, i a més molt car.  
Els ingressos de l’Ajuntament, a més de basar-se en la població que va consolidant-se, 
s’han complementat moltes vegades amb les llicencies d’obres  i l’impost de 
plusvalua. Ara amb l’aturada en sec del sector de la construcció 
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Per això el PP proposava un conjunt d’augment d’impostos com l’IBI (la contribució) per tal 
de compensar la disminució d’ingressos sobrevinguda per l’aturada en la construcció. 
 
Per una altra banda, la falta de previsió del govern autonòmic (PP) ha produït un augment 
espectacular els darrers anys en el cost de recollida i tractament del fem urbà (la basura). 
Aquests costos es cobreixen amb una taxa municipal que els darrer anys havia pujat molt 
menys del que ha anat pujant el cost que ens cobra l’empresa de “la basura”. Per això es 
proposa un augment fort de la taxa de recollida del fem.  
 
El BLOC podia fer dues coses: oposar-se frontalment a l’augment i quedar-se sols 
protestant sense obtenir res positiu per als veïns, o bé amb una forta dosis de 
responsabilitat, negociar pujades menors que les que es proposaven i especialment una 
reestructuració de la taxa de fem que faça mes just el seu repartiment entre els veïns.  
 
Òbviament vam optar per la segona, i així tenint en compte que l’arrepelgada de fem costa 
uns 405.000 € a l’any, i sols s’estan recaptant 299.280€, per cobrir la despesa  caldria 
pujar la taxa un  35%. Nosaltres vam proposar una pujada menor per a les 
vivendes que per a altres activitats que clarament feien un ús major del servei 
que estaven pagant.  Al final vam quedar que per a les vivendes passarà de 
53,13 €  a  65€.  A més, es reestructurarà l’impost per a les activitats 
empresarials que en alguns casos eren molt baixetes en relació a l’ús que fan 
d’aquest servei.  
 
Aquesta mesura és necessària per a poder garantir el servei, però no podem 
deixar de denunciar la falta de previsió del govern autonòmic (PP) que ha 
produït un augment espectacular els darrers anys en el cost de recollida i 
tractament del fem urbà (la basura). Tal i com estan les coses, i sempre que la 
Generalitat no canvie la seua política al respecte, no es pot més que pujar els 
impostos per garantir un bon servei, però este increment es pot fer més 
gradualment i d’una manera més justa que la que proposava el PP.  
 
La resta de taxes i d’impostos, excepte l’IBI, van a augmentar el 4% igual com 
ho ha fet el cost de la vida.  
 
En l’IBI se’ns va proposar una doble pujada: per una banda la del 4% igual que 
la resta dels impostos. Però per altre lloc, per compensar els impostos que per l’aturada 
de la construcció l’Ajuntament deixarà de recaptar, es va proposar també una pujada 
del tipus impositiu de l’IBI des 0’65 al 0’70 a la qual ens vam oposar i que vam 
aconseguir que es quedara només en el 0’68.  
 
-Modificació de crèdits: Com que els ingressos han estat molt per baix del pressupostat, 
cal fer una modificació de crèdits per atendre, d’entre altres coses, les obligacions salarials 
de personal de l’Ajuntament que s’havien calculat mal. Al final al 2007  ens hem gastat tot 
el remanent qye l’Ajuntament havia anant acumulant durant anys, i tot per una falta de 
previsió  del govern municipal.  
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Menys plenaris, menys democràcia 
 
Els plenaris trimestrals, que va aprovar el PP a principis de legislatura per impedir el 
control de la seua gestió, s’han esdevingut un desencert: porta a que es governe a partir 
de  decrets  d’alcaldia  sense  el  més mínim control  per  part  de l’oposició,  que en  les  
últimes eleccions vam sumar (Bloc i PSOE) prop del 47% del poble. Concretament 
el plenari va tindre d’escoltar o ratificar un total de 14 decrets d’alcaldia.  

No hauria estat millor fer més plenaris i tractar aquests temes entre tots? Per un altra 
banda, els plenaris es fan interminables, i els veïns del poble que assisteixen han de 
marxar abans que es tracten els temes més importants per pur cansament. La presencia 
dels veins de Daimús també serveix de control del govern, però sembla que els moleste. 
 

Altres punts del plenari: 
-Un conveni de col�laboració amb la Direcció General de Trànsit per tindre accés a dades 
de vehicles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
-Adjudicació amb les modificacions pertinents del PAI sector B industrial. 
Altres punts de major importància són: 
-L’aprovació de l’adhesió al circuit comarcal de cooperació cultural de la mancomunitat. El 
BLOC ja va presentar el 15 de gener de 2007 una  moció demanant aquesta 
adhesió per tal de participar en els actes culturals que organitza la 
mancomunitat. En aquell cas no es va voler aprovar la proposta del BLOC, i es va 
quedar en tindre una participació puntual en alguns actes, però de cap manera s’acceptava 
la participació com un membre més de la mancomunitat. EL BLOC va votar a favor 
d’una proposta que en el fons era nostra i que no ens la van voler aprovar per 
motius polítics.  
-Adhesió al servei mancomunat d’agent de desenvolupament local. Es una 
proposta que sempre ha estat present al nostre programa electoral municipal. 
Per tant nosaltres recolzem aquesta proposta que ja duiem com a projecte a les darreres 
eleccions.  



-Ordenança reguladora de les unions de fet. Aquesta normativa ve a regular i donar-li dret 
a la situació de totes les parelles, independentment del seu sexe, que vullguen tindre un 
reconeixement sense arribar al matrimoni. Nosaltres per suposat vam votar a favor. 

     
Tot el plenari recolza la moció de rebuig de la violència de 
gènere 
El PP va presentar dues mocions: Una en rebuig de la violència de genere que va ser 
aprovada per unanimitat. L’altra sobre la construcció d’una rotonda enfront de l’accés al 
polisportiu. Nosaltres vam mostrar la nostra estranyesa per aquesta moció, ja que ja 
estava inclosa a l’avantprojecte de PGOU. 

El BLOC va presentar també dues mocions. Una per previndre i evitar les caguerades de 
gossos en via pública que va ser aprobada després d’aconseguir consens. L’altra moció del 
Bloc va ser demanar que s’adaptara part del parking del Flamingo com a pista 
polisportiva. Encara que som conscients de la necessitat d’aparcaments, es una realitat 
que aquest parking està totalment infrautilitzat i que podria reutilitzar-se per fer el mercat 
dels divendres.  
 

El PP rebutja donar un descompte especial per a la 
guarderia a les famílies nombroses 
-Des del Bloc Nacionalista Valencià vam proposar un descompte especial per a 
les famílies nombroses a la guarderia, que no va ser acceptat. El que si que es va 
acceptar va ser regular la possibilitat d’arreplegar puntualment els xiquets a les tres de la 
vesprada. Després d’això, es van tractar diferents temes vinculats a obres i el 
manteniment dels serveis dominen el punt de precs i qüestions: 
- Adequació del pas de vianants de rotonda de platja en pont de Guardamar: 
Vam insistir una vegada més en la necessitat de perllongar la vorera en el pont de la platja 
de Guardamar per a que la gent que ve a la nostra platja no es trobe en la necessitat de 
creuar el carrer  per la rotonda i sense cap pas de peatons.  
- Obra borde pedregals: Una vegada més vam preguntar per què s’esta endarrerint tant 
la cessió a l’Ajuntament de les obres de la urbanització borde predregals. El tema és 
important perquè la parcel�la municipal s’ha de cedir a conselleria per contruir el nou 
col�legi, i mentres tant l’obra no pase a l’Ajuntament, no es pot cedir l’obra a conselleria. 
La resposta es que esta tot paralitzat perquè Iberdrola no dona la llum. 
- Trànsit i senyalitació en la zona peatonal: Vam demanar  que d’una vegada es 
restringira el transit de la zona peatonal per accés exclusiu dels veïns. 
- Necessitat d’un semàfor de pas de peatons en la carretera d’Oliva: Igual com ho 
va plantejar el PSOE, nosaltres també vam demanar que d’una vegada s’instal�laren 
semafors peatonals en la carretera. 
-Trapes del clavegueram que fan soroll. Una vegada més vam demanar que en 
determinades trapes que ja duen temps fens soroll al pas dels cotxes, es fique una goma 
per evitar sorolls i olors. 
- Adequació pas de vianants de l’Avinguda de la Mar: vam demanar l’adequació, ja 
que no pot passar una cadira de rodes, i resulta molest per als carrets de xiquets.  
 

-5- 
 



 
- Badens del carrer Llebeig: Vam demanar la instal�lació de badens al carrer Llebeig per 
moderar la velocitat de pas dels vehicles. 
 
-Actualització d’ofici de les dades censals: vam demanar l’actualització d’ofici de les 
dades censals, per evitar el gran nombre d’errors que hi ha en els cens electorals, i que ja 
vam detectar en les passades eleccions municipals. 
 
-Psicologa que atén a les ames de casa i als jubilats: Vam preguntar per què abans 
dedicava un hora a cada associació, i ara sols dedica un hora a les dues associacions 
juntes. 
 
-Ens vam interessar en les reformes que estan fent-se al bar del polisportiu 
perquè eren majors a les que en un principi s’havia acordat. Ens van dir que les condicions 
de la cuina i el bany eren inacceptables, pel que calia actuar  
 
 -Ens vam interessar pel manteniment de les màquines del gimnàs i ampliació 
d’aquestes, arran d’una queixa que ha realitzat els usuaris. La nostra sorpresa és que 
ningú del govern municipal sabia res de la queixa, que s’havia fet per escrit, i que ningú 
tenia clar a qui li correspon fer el manteniment, ni que calia fer-lo.  
 
-Compromís de redisseny de l’utilització de via pública en la plaça de la platja: 
Una vegada més vam insistir en la necessitat de redissenyar l’ús dels espai de la plaça de 
la platja per part dels bars. Van tindre el compromís de l’alcalde en que s’estudiarà aquest 
ús per al proper estiu. 
 

GENT DEL POBLE: La presidenta de la banda de música de 
Daimús, un exemple de treball desinteresat per impulsar la 
cultura del poble a través de la música 

 
Anna Seguí es deixa la presidència de la banda de 
música del poble, després d’anys 
 

Anna Seguí: “La celebració del vint 
aniversari de la banda de música de 
Daimús ha estat molt emotiva” 
 
Anna Seguí, que porta anys vinculada a la banda de 
música de Daimús, deixa la presidència per donar pas 
a noves generacions i assenyala que la banda ha donat 
molta vida cultural al poble.  
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l’Ajuntament es troba amb un gran problema per tal de continuar oferint els 
serveis, ja que els ingressos li han baixat.  
Ara deixes la presidència? Perquè? 
Jo seguisc com a música però deixe la presidència perquè porte molt de temps i ja es 
moment de deixar passar a noves generacions. Ara s’ha de fer una assemblea perque es 
presenten candidatures i si n’hi ha més d’una a fer eleccions. 
 
Com va nàixer la banda de música de Daimús? 
La banda de música es va inaugurar el 7 de desembre de 1987. Hi havia una junta 
directiva de la qual era president Carlos Chova i la major part dels components tenia 16 o 
17 anys i la més menuda que era la meua filla en tenia set. La presenteació es va fer en el 
Flamingo i el record de tot allò és molt bonic perquè en el poble fins aquell moment no hi 
havia hagut cultura musical. Se sap que fa molts i molts anys va haver una banda de 
música però d’allò ja no en queda res.  
 
Com va sorgir la idea de fer-ho? 
Com que no hi havia res de vida cultural i musical un grup de gent ens vam aplegar per 
organitzar la banda.  Es van començar a donar classes de música després de posar-se en 
contacte en l’escola de música de Piles. En la comarca hi va haver un moviment al voltant 
d’això, un projecte molt bonic per als xiquets: una escola de música comarcal. Els 
professors eren els mateixos per a tots els pobles i es distribuïen en funció de les 
necessitats. Hi participaven: Daimus, Miramar, Alqueria de la Comtessa, Real de Gandia, 
Piles i Benicolet, era un projecte mancomunat entre tots els pobles. A l’escola tenies la 
possibilitat de fer fins els grau mitjà però amb el temps cada poble va anar fent la seua 
escola independent.  
 
Que ha aportat la banda a la vida cultural del poble? 
Jo crec que ha aportat moltíssim en este poble. En l’aspectec cultural no es feia res en i 
actualment encara es fa poc.  
 
Quines activitats feu? 
Tenim un cicle de concerts fixos tots els anys. A la primavera feiem un café-concert amb 
música de ballar i convidem a la gent a cafenet i dolcet. Per estiu, en festes, fem un altre 
concert.  Després per la festa de Santa Celília ve el concert extraordinari i, a més, es fan 
concerts d’intercanvi en altres bandes. El poble ens recolza molt a la banda, es porten bé 
en nosaltres i acudeixen prou als nostres concerts. 
   
Quina ha sigut l’evolució en els vint anys d’història? 
Una evolució positiva i ja tenim gent que es dedica a la música professionalment o que 
està preparant les proves d’accés per al conservatori. Ara mateix som uns 55 membres, i al 
començar vint. El més major és el meu home, de més de cinquanta, la resta tenen entre 
18 i 30. Este any ha sigut molt especial i emotiu i els músics s’han volcat molt. Este any pel 
vint aniversari feiem activitats quasi cada mes. La més emotiva ha sigut el concert del 
Palau de la Música de València el 9 de desembre i al qual va vindre molta gent del poble. 
Després hem fet un calendari i un CD commemoratiu. 
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El 9 de març vota valencianista, vota Bloc-
Iniciativa-Verds 
 

 
 
 
 
En les eleccions del 9 de març el Bloc, el vot valencianista, es presenta amb Iniciativa del 
Poble Valencià i els Verds amb la diputada Isaura Navarro que ha demostrat com defensa 
els interessos del País Valencià al Congrès espanyol. 
No et deixes enganyar pel bipartidisme PP-PSOE, vota una opció 
diferent que ja ha demostrat al poble la seua honestedat, voluntat de 
treball i capacitat de presentar alternatives.  

-8- 
 

Si vols rebre per e-mail o per correu convencional la revista, o 
col�laborar amb algun article o distribució, envia’ns la teua 
adreça o e-mail a: blocdedaimus@hotmail.com. Si vols 
col�laborar amb els actes del Bloc o afiliar-te també pots 
adreçar-te al mateix e-mail.  
D’altra banda, ja tenim un llistat de mail, pel qual pots participar 
en els debats que tenim els membres del Bloc.  


