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El PP governa un Ajuntament amb 
deutes i moltes factures al caixó 
 

• El Bloc demana racionalitat i transparència en la gestió de la despesa 
• Durant anys van haver importants ingressos a causa del boom de la 

construcció que no s'han sabut gestionar bé 
• L'ajuntament, amb any i mesos de retard, ha presentat la liquidació del 

pressupost de 2008. El BLOC ha estat analitzant els pagaments i cobraments. 
 

L'Ajuntament està en deute i ho reconeix ja públicament. Però l'endeutament no es 
produeix de forma gratuïta, es produeix per una mala gestió econòmica durant els 
anys que es van produir importants ingressos a causa del boom immobiliari. A més, 
s'ha generat despesa com si es cremara polvora de Rei. Tampoc no s'ha anat en 
compte de tindre una política d'ingressos estables més enllà de les llicències d'obra 
que un dia o altre anaven a baixar, cosa que era bastant previsible. Ara ja han 
desaparegut els ingressos deguts a obres. Tard o prompte haurien de desaparèixer. 
Açò obliga a recaptar amb més efectivitat, a tindre una font d'ingressos clara i estable 
però, sobretot, a tindre especial cura amb les despeses. 
  
Falta de control i criteri en l’ordre de pagament de les factures.  
Com a exemple, solament en l’apartat de festes en l’any 2008 se li va pagar a una 
important empresa d’espectacles de la Safor, prop de 90.000€, però d’aquesta 
quantitat cap euro corresponia a factures del 2008. Tot corresponia a factures que van 
des de l’any 2004 fins l’any 2007. ¿Com és que es produeix aquesta tardança? ¿Quan 
es pagaran les del 2008? Cal no oblidar que en tots estos anys que no s’havien pagat 
estes factures de festes, l’ajuntament sempre havia tingut superàvit. 
 
Despeses de fins a dotze anys anteriors  
Ens em trobat en traques i coets corresponents a l’any 1998, 1999, 2000 i 
2001, per un import de 7.040,35 € i amb més traques i coets dels anys: 2002, 2004 i 
2006, per un import de 7.399,72 €. Tot açò inclòs en una factura de l’any 2008. Si no 
hi ha albarans qui controla que realment es van cremar tots estos coets? En 
aquest sentit d’endarreriment de pagaments, comencem a trobar-nos amb 
proveïdors que ja li han facturat i l’Ajuntament ha pagat, interessos de demora, 
i res més que a l’11 %. 
 
Incompliment dels procediments legals.  
Totes estes despeses, corresponents a anys anteriors, s'han de passar pel plenari, així 
com el reconeixement de deute extrajudicial. En altres paraules, per a poder pagar 

una factura d’un exercici econòmic anterior, s’ha d’informar al plenari. En 
cap moment el plenari ha sigut informat del pagament d’aquestes factures 
endarrerides. Podem entendre que factures dels darrers mesos de l’any, s’incorporen a 
l’exercici següent per ser pagades, però de cap de les formes podem entendre el 
retard dels casos que vos hem explicat que són d'anys i, menys encara, que no s’haja 
fet seguint els tràmits procedimentals oportuns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les despeses en llum són quasi la quarta part d’allò que es recapta en 
contribució urbana.  
Amb una bona gestió podria haver-se reduït aquest cost, que des del Bloc considerem 
excessiu. No és raonable que per a la llum d’un mateix edifici hi haja tres contractes 
amb tres comptadors quan un d’ells és més que suficient per a donar llum a tot 
l’edifici. Sembla que en aquesta qüestió, al 2010 volen posar un poc d’ordre, però no 
hem d'oblidar que ja porten al Govern des de fa més de 20 anys. Per altra banda, les 
reparacions, ens costen prop de 72.000 € i sempre hi ha perilles fundides que tarden 
temps en reparar-se. Pensem que hi ha altres sistemes de gestionar el manteniment 
de les instal�lacions elèctriques, més barates i més eficients. 
 
El manteniment del clavegueram puja a més de 25.000 €. Açò solament inclou 
tot allò relacionat amb la neteja, sense incloure cap tipus de reparació ni obra. 
Curiosament, l’empresa que factura a l’Ajuntament no és correspon amb el nom de 
l’empresa que hi figura en els camions que fan la neteja. Curiosa subcontracta 
 
Ens hem gastat uns 11.000 € retirant cotxes mal aparcats amb la grua. 
L'Ajuntament perd diners retirant els cotxes perquè solament se n’han 

 



ingressat 3.852 en grua i 900 en multes. No és la nostra pretensió que es retire o 
multe més o menys, però una vegada s’ha donat l’ordre de retirar un cotxe mal 
aparcat, s’ha de procurar, com a mínim que no li supose un cost a l’Ajuntament. Per 
tant, una vegada més s'hauria de racionalitzar la despesa.  
 
Despesa excessiva en pirotècnia i protocol 
En l’any 2008 s’han pagat 65.000 € corresponents a factures de traques, coets i 
castells. D’aquesta quantitat, solament corresponen, 19.000 € a l’any 2008. Però 
trobem en falta el pagament dels castells, coets i traques corresponents a les festes 
dels Pedregals, Platja, 9 d’octubre i altres esdeveniments que estan per pagar. En 
moments de crisi, cal reconsiderar allò que ens gastem i, possiblement no ens podem 
permetre gastar-nos més de 5.000 € sols en el castell d’un dia de festes. 
 
Un altre apartat on la despesa es podria reduir, tot i que en ocasions és necessari, és 
l'apartat de representació i protocol, considerem que algunes de les factures que 
ens hem trobat tenen un cost per assistent bastant excessiu. En èpoques de crisi 
l’Ajuntament no es pot permetre pagar dinars que superen molts d’ells els 70 o 80 
euros per persona. Tampoc considerem oportú, més en èpoques de crisi, que 
l’Ajuntament regale per Nadal botelles de Möet Chandon.  
 
També ens podem qüestionar si per festes un Ajuntament com el nostre s'ha de gastar 
amb la cantant Nuria Fergó que va actuar el 28 de juny del 2007: 32.800 €, quan 
hi ha molts grups valencians que podrien ser duts. Però és que a més, un 
any i mig després, encara no s’ha pagat. Sense comentaris. 
 
Racionalitat i transparència 
Si tot açò ha estat passant en anys que es presentaven els comptes amb importants 
superàvits, ¿què passarà ara que ja no tenim els ingressos d’abans? Des del Bloc 
estem convençuts que es poden fer molt millors festes amb molts menys 
diners, que es pot gestionar les despeses corrents i dels serveis de forma 
molt més racional i transparent. Com sempre una qüestió de saber gestionar. 
Transparència i racionalitat en la despesa és el que demana i proposa el Bloc, i també 
una major eficiència en la prestació de serveis. El govern municipal ha de complir la 
normativa i portar el control de les despeses al dia, evitant endarreriments injustificats 
en el pagament, que fan impossible el control del que s’ha gastat i transformen els 
pressupostos en paper mullat.  
 
A més, l'Ajuntament ha de definir un sistema de finançament dels serveis del poble 
que siga estable, més enllà dels booms d'un determinat sector econòmic. Per últim, 
una bona administració dels diners públics ha d'intentar que amb el mínim d'inversió 
s'assolisca el màxim de serveis, la racionalització de la despesa i la seua eficiència són 
clau per a un bon govern municipal. El Bloc demana al PP que aplique estes mesures a 
la seua gestió per millorar la situació econòmica de l'Ajuntament de Daimús. No 
podem continuar sense saber realment quin es el deute municipal, a quants proveïdors 
es deuen diners, ni quantes factures resten per pagar. 
 

Tot i que no confiem massa, la realitat és que no poden continuar així. El monstre s’ha 
fet massa gran i han perdut el control. El problema major ja no és l’endeutament de 
l’Ajuntament, sinó el que ni ells mateixa sàpiguen com de gran és eixe endeutament. 
Ara que s’han acabat els ingressos extra de les obres cal que s’acaben també vells 
vicis de desbalafiar els diners, però el primer que s’ha de acabar és la situació en la 
qual se va gastant sense cap control, i sense saber el que es gasta. 
 
Cal reconèixer també la responsabilitat del Govern central i de la Generalitat 
Valenciana en la falta de fons de finançaments estables per als ajuntaments. I per 
cert, la Generalitat Valenciana és el govern autonòmic més endeutat de tot l'Estat 
espanyol.  
 

L'Ajuntament ven terrenys públics per 
poder fer inversions. 
 

• El Bloc lamenta la precipitació en posar a la venda dues parcel�les de la zona 
industrial B mentre es desconeix el nivell real d'endeutament de l'Ajuntament. 

• Aquesta precipitació en vendre aquestes parcel�les, ens fa sospitar que el 
nivell d’endeutament serà molt elevat. 

 
Al passat plenari ordinari de Desembre es va aprovar la venda mitjançant pública 
subhasta de dues parcel�les, que han de ser de propietat municipal, que es troben 
situades en la urbanització de la zona Industrial B on ara fa dues setmanes han 
començat les obres d’urbanització. El motiu que es va donar per vendre aquestes 
parcel�les de forma imminent, és la necessitat urgent de finançament de 
l’Ajuntament.  Però, tot i reconèixer la necessitat urgent de finançament, i un 
possible elevat nivell d’endeutament, en el moment d’aquest plenari, encara no s’havia 
fet la justificació del compte de gestió anual corresponent a l’any 2008, i en la 
liquidació que fa l’alcalde es tanca el 2008  amb un superàvit, al nostre entendre 
totalment fictici de 169.000€. Si la situació econòmica de l’Ajuntament és tant 
greu com per necessitar vendre patrimoni municipal, no poden presentar-
nos un balanç econòmic del 2008 amb superàvit. Aquestes comptabilitats 
maquillades i fictícies sols van a servir per produir un major nivell d’endeutament 
municipal. 
El BLOC no entén com, en un poble on s’ha obrat tant com en Daimús, l’Ajuntament es 
trobe actualment amb aquests problemes econòmics i necessite vendre les darreres 
parcel�les, sense aclarir realment que es té i que es deu.  
 
Sols des del desbalafiament de recursos, agreujat amb l’absència d’una 
comptabilitat fiable i realista, es pot entendre com, malgrat les ingents quantitats 
d’ingressos que han hagut els darrers anys, ara l’Ajuntament necessita endeutar-se 
per fer front a unes inversions necessàries i que tenien que haver-se pogut fer molt 
temps abans, especialment la casa de la cultura.  
Per una altra banda tampoc ha quedat gens clar en quines inversions volen gastar-se 
els diners dels dos solars, ja que quan se li planteja al alcalde que s’utilitzen per reduir 



el deute que té l’ajuntament amb els bancs (uns 800.000 € quan es formalitzen els 
préstecs acordats), es va negar en rotund. Esperem que ningú s’oblide que els diners 
de venda del patrimoni municipal sols es poden utilitzar en inversions de patrimoni. 
 

 
Notícia apareguda en el Diari Levante-EMV del dia 5 de març de 2010, on l’Ajuntament de Daimús figura 

entre un dels deu ajuntaments de la Safor que no han presentat encara els comptes de 2008 a la 
Sindicatura de Comptes, organisme encarregat del control d’estos. 

 
Des del Bloc en cap moment ens neguem a que es canvien parcel�les 
municipals per altres formes de patrimoni, i així ho vam fer constar. 
Però considerem que primer cal fer un estudi seriós de la situació econòmica de 
l’Ajuntament, i a partir del que es trobe, decidim que fer, però el que no podem fer 
és recolzar la venda de patrimoni municipal, sense saber quin nivell real 
d’endeutament té l’Ajuntament. No podem donar-li un xec en blanc al govern 
municipal per a què puga continuar cremant a pólvora de rei. 

 

L'Ajuntament de Daimús demana a la 
Generalitat que agilitze la Llei de la 
Dependència 
 

La moció també demana al govern central que augmente el finançament al Govern 
valencià en aquest àmbit 
 
El plenari de l'Ajuntament de Daimús del passat 10 de setembre de 2009 va aprovar 
per unanimitat la moció presentada pel Bloc Nacionalista Valencià que demanava a la 

Generalitat valenciana, governada pel PP, que resolga ja tots els expedients dels grans 
dependents i els concedisca els recursos necessaris de forma immediata. Es critica que 
la tardança en aquestes resolucions està perjudicant els drets dels afectats ja que no 
poden comptar amb els serveis d'assistència personalitzada i d'ajuda a domicili, però 
també aspectes clau com la prevenció. En segon lloc també insta al Govern espanyol, 
governat pel PSOE, que incremente el finançament al País Valencià en aquesta matèria 
pel greuge comparatiu existent amb altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol 
que estan millor finançades.  
 

El plenari de l'Ajuntament aprova la 
modificació de les ordenances fiscals de 
2010 
 

Tots els grups polítics de l'Ajuntament de Daimús va aprovar en el plenari del passat 
12 de novembre de 2009 les modificacions de les ordenances fiscals en funció de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. S'aproven també les noves quotes de la 
guarderia infantil: 30 € de matrícula, 225 € de quota mensual per xiquet entre 1 i 2 
anys i 169 € si té entre 2 i 3, més el servei de menjador de 4 euros al dia. Els xiquets 
de Daimús tindran unes subvencions d’aquestes quantitats, quedant la quota real a 
pagar en 48 € malgrat la rebaixa de les subvencions que ha fet la Generalitat. 
S'actualitza la quota de la taxa per recollida dels fems, que oscil�la entre els 75 
€ per habitatge als més de 3.000 € d’algunes empreses i indústries. 
Taxa d'ús del poliesportiu: que oscil�la entre els 3 euros per ús de la pista de tenis 
fins al 1.000 € per penya i temporada.  
Igualment s’actualitzen altres taxes i tributs, i se n’han creat dos de noves: una als 
caixers de banc en via pública i l’altra per les antenes de telefonia mòbil 

 
NOTÍCIES BREUS 
 

• Moció per modificar la Llei de Costes: S'aprova per unanimitat una moció per 
demanar que es modifique la Llei de Costes per tal de permetre el manteniment 
dels xiringuitos a les platges. 

• Contra la violència de génere: Daimús s'afegix al protocol d'actuació contra la 
violència de gènere de les forces de seguretat de l'Estat espanyol, proposta 
presentada per l'alcaldia.  

• Les bandes musicals valencianes Bé d'Interés Cultural: L'Ajuntament 
aprova una moció per a què les bandes musicals valencianes siguen considerades 
Bé d'Interès Cultural.  

• Retirada dels símbols franquistes: A proposta del BLOC, es va aprovar per 
unanimitat la retirada dels símbols franquistes que encara queden a la plaça del 
poble i al carrer de baix. 

• El Bloc pregunta pel camp de gespa artificial. La resposta, Diputació ja ha tret 
la licitació i cal esperar a la seua adjudicació. 



• Vam demanar que aprofitant la festivitat de Sant Antoni es fera una campanya 
per conscienciar a propietàries i propietaris de gossos per tal que 
contribuisquen a tindre el poble net de caques. 

• S'aproven per unanimitat les obres d'adequació del solar de les futures 
escoles dels Pedregals per un valor de 54.980 € dels quals més del 80% està 
finançat per la Diputació. A més, s'aprova la delegació en el municipi per 
contractar l'obra mencionada dins del Programa Operatiu Provincial de la 
Diputació de València.  

• S'aproven per unanimitat les obres d'ampliació del carrer Llebeig des del 
carrer Assagador fins al carrer Europa amb un pressupost de 38.889 euros, dels 
quals més del 80% són aportats per la Diputació de València.  A més, s'aprova la 
delegació en el municipi per contractar l'obra mencionada dins del Programa 
Operatiu Provincial de la Diputació de València.  

• El BLOC demana que els veïns dels Pedregals no hagen de desplaçar-se 
el proper estiu a Daimús per anar a la consulta del metge. Ara que encara 
hi ha temps es demana que es planifique bé l’atenció sanitària a desplaçats de la 
Platja de forma que no es vegen afectats els veïns dels Pedregals com està 
passant els darrers anys. 

• El BLOC pregunta perquè encara no s’ha posat la llum a la zona de 
Pedregals nord. El subministrament elèctric a aquesta zona va produir l’estiu 
passat protestes dels veïns de la zona de Rius Nord per la instal�lació d’un poste 
elèctric davant dels seus apartaments. El problema ha quedat solucionat amb un 
acord entre l’agent urbanitzador i els veïns pel qual el poste es trasllada i la línia 
elèctrica arribarà soterrada a Daimús. Però ara tot està endarrerint-se perquè 
segons l’alacalde han aparegut nous problemes elèctrics en la urbanització... 
mentre tant les obres d’urbanització van eternitzant-se i mai s’acaben. 

• Igualment ens vam interessar per una altra obra que s’eternitza: la 
urbanització de la zona industrial de dalt del poble. La contestació: problemes 
elèctrics amb Iberdrola. Mentre  tant l’obra sense acabar, els propietaris pagant 
avals, i mitja carretera sense llum per la nit. 

• Un altre tema important va ser la posada en marxa del pla de participació 
ciudatana en el projecte d’impacte mediambiental de la zona rius nord. 
El Bloc va demanar que l’arreplegada de l’opinió dels veïns es fera a falles o 
pasqua, per facilitar que la gent expresse el que pensa d’aquest projecte que 
pretén, entre altres coses, instal�lar un restaurant-xiringuito permanent en mig 
dels jardins vora mar que hi ha en aquesta urbanització. 

• El plenari aprova les obres que es faran amb motiu del “segon Pla Zapatero”. 
Està previst insonoritzar i millorar el saló d’actes de l’Ajuntament, crear 
vàries zones Wi-fi al poble, instal�lar els panells informatius que fa ja tres 
anys que es va aprovar posar a petició del BLOC, fer un carril bici entre el poble i 
la platja per la carretera nova, reformar vestuaris vells del polisportiu, 
adequar la pista vella de tenis, i transformar el “pàrquing del flamingo” en una 
pista esportiva, transformació que per cert va demanar el BLOC fa ja tres anys 
mitjançant una moció de la què el PP no va voler acceptar aquest emplaçament. 
Ens alegrem que ara corregisquen, i la facen. 

 

El Bloc impulsa Coalició Compromís per al 
canvi polític a les autonòmiques de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Coalició COMPROMÍS vol proposar als valencians un canvi a les eleccions 
autonòmiques de 2011 cap a un govern de la Generalitat més progressista i 
valencianista. A la coalició hi participen el Bloc Nacionalista Valencià, Iniciativa pel 
Poble Valencià i Els Verds-Esquerra Ecologista. La coalició vol representar un tercer 
espai de valencianisme progressista que supere els anys de govern del PP 
lligats a l'especulació immobiliària, els casos de corrupció i el dèficit pressupostari 
creixent a partir d'una despesa incontrolada.  Front això, i la paràlisi dels socialistes 
valencians, COMPROMÍS proposa una regeneració ètica en la manera de fer 
política, treballar pels nostres interessos com a valencians, i defensar-los on calga, i 
establir un nou model econòmic que genere més oportunitats de treball per al País 
Valencià, una de les comunitats més castigades per l'atur.  

 

CONTACTA AMB EL BLOC: 
Correu electrònic: blocdedaimus@hotmail.com 

Web del Bloc de Daimús: http://blocsafor.org/daimus.html  
 


