GRUP MUNCICIPAL DE DAIMÚS
BUTLLETÍ INFORMATIU
Numero 2
Estimats veïns, estimades veïnes:
Sembla que van ser ahir mateix les passades eleccions locals del 2003, però ja fa dos
mesos que estem en el 2004, a més, molt pròximes unes noves eleccions generals que
de segur seran la fi del govern del Partit Popular i l’arribada a Madrid dels primers
diputats del BLOC–ESQUERRA VERDA, ... Però mentre tot açò està per vindre, ací
estem amb tots i totes vosaltres per tal de donar-vos a conèixer allò més important
tractat en els darrers plenaris, amb especial menció a les propostes del BLOC-EV.
Abans d’entrar en matèria volem recordar-vos que aquests fulls que teniu a les
vostres mans pretenen ser un mitjà de comunicació i apropament a tots els veïns i
totes les veïnes de les proposicions, denúncies, esmenes, precs i preguntes que fa el
nostre grup polític a l’Ajuntament per tal de millorar el benestar del nostre poble.
Com haveu pogut comprovar en els butlletins anteriors no pretenem que siga un seguit
de titulars crítics, la nostra acció política la recolzem en fets i propostes amplament
argumentades que podran agradar més o menys, però sempre fetes amb rigor. No
anem a canviar la nostra forma d’actuar, de fer política, de treballar pel nostre poble.
Hem denunciat i denunciarem tot allò que no ens agrada però en cap moment hem
faltat ni faltarem a la veritat, ... ni ens atribuirem la feina d’altres. Altres no sabem si
ho poden dir, els fets i el temps ficarà a cadascú en el seu lloc.
Però anem al gra, des del darrer butlletí n. 1 s’han celebrat dos plenaris ordinaris, el
primer el dijous dia 27 de Novembre i el segon el dijous dia 29 de gener. Açò és el
més important que es va tractar:
PLENARI ORDINARI DEL 27 DE NOVEMBRE
EL PP SÍ QUE PUJA ELS IMPOSTOS I LES TAXES. En els darrers anys hem
assistit i assistirem en les properes setmanes, ara que s’acosten eleccions, a una
lletania permanent per part dels governants del PP que han abaixat els impostos, han
eliminat l’Impost d’Activitats Econòmiques, han baixat el de l’IRPF, ..., però ENS
PUGEN ELS IMPOSTOS I TAXES LOCALS. Sense oblidar-nos que molt en podríem
discutir de a qui ha beneficiat la baixada en l’impost de l’IRPF, si a les rendes més
altes o si a les rendes més baixes amb rendiments de treball bàsicament. Però no és
el moment, temps en tindrem d’escriure i demostrar-vos-ho. Com que cal parlar de la
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pujada dels impostos i taxes locals del nostre Ajuntament, fem-ne un repàs de com ha
estat aquesta en aquells apartats més importants:
TRIBUT O TAXA
Taxa FEM
IBI (Contribució Urbana)
Llicències obres
Ocupació via pública
Mercat

2003
32’61 €
0’56
3’00%
17’50 €/m2
33’60 €/m2

2004
40’00 €
0’65
3’50%
19’00 €/m2
36’00 €/m2

% AUGMENT
22’66 %
16’07 %
16’66 %
8’57 %
7’14 %

Pensem que sobra qualsevol comentari, però donat que des del Partit Popular és fa èmfasi
que no s’havien pujat els impostos en els darrers 14 anys, hem de dir: FALTEN A LA
VERITAT. Per què? És molt senzill, agafen vostès mateix el seu rebut de fem que inclou,
a més d’aquest, el del clavegueram i el de la taxa d’entrada de vehicles, dels anys 2002 i
2003. Fent uns càlculs senzills obtindrem que la taxa del fem la pugen el 4’01%, la taxa
de clavegueram el 3’99% i la d’entrada de vehicles el 4’04%, tots tres augments al
voltant del 4%. Com que som els primers que no ens agrada fer demagògia cal dir que
aquests augments es corresponen amb el que va pujar l’IPC (Índex de Preus al Consum, o
per anar per casa, la inflació) de l’any 2002. Però seguint en aquestes mateixes taxes,
per què una pujada del 22’66 % per a l’any 2004, si l’IPC del 2003 ha sigut del 2’8%? És
que tant s’ha incrementat el cost del servei de recollida de fem? No, és molt més senzill.
La Diputació (que està en mans del PP) donava una subvenció que era del voltant del 25%,
com que no tenen un duro, lleven la subvenció i el nostre Ajuntament, repercuteix
automàticament aquesta quantitat als contribuents. El cost de la recollida de fem no ha
augmentat en el 22%, és el PP de la Diputació de València, que ha decidit deixar de
bonificar aquest cost.
Respecte el rebut de la contribució, diuen que no l’han pujat en 14 anys, però ara de cop
ens l’augmenten en un 16%. En definitiva, com si ens l’hagués estat pujant un 1% tots
aquests anys. Però hi ha més en aquest rebut. Malgrat dir que no l’han pujat cal recordar
que sí que hi ha hagut una actualització dels valors cadastrals. A més, aquests valors
tenen una bonificació que va reduint-se amb el pas del temps fins que es realitze una
nova actualització de valors, de manera que el que paguem de la contribució ha anat
augmentant en els darrers anys. Els animem a que ho comproven vostès mateix en els
seus rebuts. De segur que podran ratificar que any darrere any el que han pagat ha anat
augmentant. Les matemàtiques fa molt de temps que es van inventar i des d’aleshores
dos més dos són quatre.
En qualsevol cas, el que demostra aquesta enorme pujada d’impostos i taxes és que no
saben administrar els comptes de tots nosaltres, cas contrari que ens expliquen com en
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uns anys que s’han obtingut uns enormes ingressos per llicències d’obres i per noves altes
en contribució urbana es passa d’una situació d’equilibri pressupostari a un altra de
dèficit. Diu el refranys, qui avisa no es traïdor. Una vegada més assistim a una de les
denúncies que vam fer en el míting de campanya, s’està hipotecant al poble de Daimús
amb el creixement desmesurat i sense cap tipus de planificació a llarg termini, a més a
més del poc aprofitament patrimonial que s’ha fet, massa sovint, de terrenys públics. És
molt fàcil obrir carrers, que no paga l’Ajuntament sinó el propietaris dels terrenys
urbanitzats. Però, l’Ajuntament ha de saber que li pertoca a d’ell, amb els tributs de tots
nosaltres, oferir serveis i ser el responsable del manteniment. Què passarà quan ja
estiga tot urbanitzat i els ingressos per llicències es reduisquen a la mínima expressió? I
és que solament ens recordem de Santa Bàrbara quan trona.
A la fi, pujada aprovada amb els vots a favor del PP i en contra del PSOE i BLOC-EV.
Finalment, dos aclariments. Com que en algun moment s’ha argumentat per part del PP
que l’augment de les despeses han estat provocades per la construcció del col·legi i la
guarderia infantil, cal recordar una vegada més que ni l’edificació de l’escola ni la de la
guarderia ha suposat una eixida de diners per a l’Ajuntament. El col·legi l’ha construït
Conselleria i la Guarderia una empresa privada a canvi d’una permuta de terrenys de
l’Ajuntament, per cert, tot hi ha que dir-ho, de les poques permutes que s’han fet amb
preus dignes de mercat.
EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. Quan s’ha aprovat un pressupost, si després
les despeses (gastos) superen allò pressupostat, es fa necessari el que s’anomena un
SUPLEMENT DE CRÈDIT. En definitiva, les despeses pressupostades per a 2003 s’han
augmentat en 246.257 € (uns 41 milions de pessetes). Vam votar a favor, perquè
considerem que es tracta de despeses necessàries, doncs es tracta de neteja de locals,
jornals de manteniment de platja, seguretat social de tots aquests jornals, ... Però
continuem pensant que moltes d’aquestes despeses tenien que haver estat previstes en el
pressupost.
SERVEI TELEASSISTÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ. Per unanimitat es va aprovar
sol·licitar la inclusió de Daimús en el servei de Teleassistència domiciliària de la
Diputació Provincial de València. Tot i que es tracta d’un servei molt interessant, cal dir
també que el seu funcionament pot ser manifestament millorable.
MOCIÓ DEL PP EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓ I DE L’ESTAT DE DRET. En
un capítol més de la instrumentalització partidista que el Partit Popular fa de la
Constitució i els Estatuts d’Autonomia, va presentar aquesta moció, que ens alguns
moments més bé sembla una moció de recolzament a la política d’enfrontament
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institucional que manté el Govern del PP amb alguns governs autonòmics, que volen
modificar els seus estatuts d’autonomia. Vam manifestar el nostre recolzament a la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia, però vam recordar que aquestes normes bàsiques de
convivència també plantegen en el seu articulat la possibilitat de modificacions i de fet
ja s’han fet modificacions de la Constitució. L’única possibilitat que ens cabia era
abstenir-nos i així ho vam fer.
MOCIÓ DEL PSOE DEMANANT UNA PROGRAMACIÓ CULTURAL ANUAL. El PSOE
va plantejar que l’Ajuntament planificara tots els actes culturals i els dotarà en els
pressupostos de 2004 de la partida suficient per a la seua realització. Del que pensàvem
que era una moció de caràcter constructiu on es demanava una major planificació d’allò
que anava a fer-se i així poder traure algun tipus de programa escrit amb els actes i
actuacions previstes, es va passar a una autodefensa del PP de que ja es feien moltes
coses de caràcter cultural i que no era fàcil poder programar per tot un any. Nosaltres
com que consideràrem que la moció tenia bastant de sentit comú la vam recolzar, però va
ser rebutjada pels sis regidors del PP. Una vegada més, el PP es nega a acceptar mocions
de l’oposició, però de seguida acaba fent el que en elles es demana. En aquest cas, el
tríptic de programació cultural del primer trimestre de 2004.
PRECS I PREGUNTES
MEGAFONIA ENTRE DAIMÚS I PEDREGALS. Vam demanar que s’instal·len altaveus en
la zona del pol·liesportiu per tal de donar cobertura a tota la zona que queda entre el
poble i la platja. El Sr. Alcalde ens contestà que es tindria en compte.
SOLARS SENSE NETEJAR. Vam preguntar què anava a fer l’Ajuntament amb els solar
que no s’havien netejat. Ens contestaren que malgrat que la majoria si que s’havien
netejat, respecte la resta l’Ajuntament els netejaria.
ANALÍTICA D’AIGÜES. Vam preguntar pel resultat de les analítiques de l’aigua.
Es va preguntar per l’acompliment de la RESOLUCIÓ DEL PLENARI de Protecció de la
legalitat urbanística referida a l’expedient obert a TORRE BALUART, doncs ha
continuat obrant. Ens van contestar s’ha nomenat instructor de l’expedient i que
l’empresa manifesta la seua voluntat d’enderrocar allò que estava mal.
GRAVACIÓ PLENARIS. Per a que no hi haja malentesos demanàrem que es graven els
plenaris i així facilitar la llavor de redacció de l’acta.
CONTENIDORS PER A LES ESPORGADES. Vam demanar que s’instal·laren
temporalment contenidors per a recollir les rames i demés deixalles resultat de
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l’esporgat d’arbres de jardins particulars. El Sr. Alcalde ens contestà que està d’acord,
però cal estudiar la seua ubicació.
PARQUING darrere Restaurant. Vam preguntar si no s’haguera pogut fer en un altre
lloc el pàrquing públic que s’ha construït just darrere del Flamingo, doncs sembla
construït per a ús i gaudiment d’aquest, al temps que vam plantejar que haguera sigut el
lloc idoni per tal de ficar una pista esportiva per a la jovenalla del poble. La resposta va
ser que solament es tracta d’una casualitat i la major justificació d’haver-se fet allí està
en que en eixa zona estan augmentant les vivendes i les indústries, a més d’estar pròxima
a l’Ajuntament. I nosaltres continuem pensant que s’ha perdut una magnífica oportunitat
d’habilitar una xicoteta zona esportiva.
FUNCIONAMENT CORREUS. De vegades es fan preguntes i intervencions amb la més
bona intenció de millorar un servei públic, però,... aquestes acaben mal interpretant-se
per tothom i a la fi creant un estat d’opinió que en absolut era el que es pretenia. En
aquest sentit volem deixar clar que en la proposta que vam fer demanant l’ampliació de la
plantilla de Correus a Daimús, en cap moment vam criticar la professionalitat dels actuals
carters, abans al contrari hem de dir i felicitar públicament la millora que ha tingut
aquest servei en els darrers anys. Però, a més que el poble creix en vivendes i habitants,
el volum de correspondència també. Si açò afegim la precària –per no dir un altra cosanumeració dels carrers de la platja són elements tots ells que dificulten la tasca del
carter i mig (cal tenir en compte que un dels carters porta part d’altres pobles també)
que tenim en l’actualitat, per això el que vam demanar va ser que es feren gestions
davant de Correus des de l’Ajuntament per tal d’augmentar la plantilla. I res més.
PLENARI ORDINARI DEL 29 DE GENER
MOCIÓ BLOC-EV: DECÀLEG PEL VALENCIÀ. Aquesta moció recollia com el seu nom
indica 10 propostes per tal de potenciar l’ús de la nostra llengua en l’àmbit de
l’Administració Local. El decàleg, tot i hi ha que dir-ho, es tractava d’una adaptació del
que va ser aprovat per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat
Valenciana. Confiàvem que el PP hagués donat el seu suport. Però, la vida està plena de
sorpreses, el que aproven en el Govern Valencià del Partit Popular ho desaproven el
regidors del PP de Daimús, això sí diuen que tenen el compromís de potenciar l’ús del
valencià. Al final el PP, 6 en contra i el BLOC-EV + PSOE, 3 a favor.
MOCIÓ BLOC-EV: FINANÇAMENT AUTONÒMIC DELS AJUNTAMENTS. Tot i que
la Constitució contempla que els Ajuntaments puguen obtenir ingressos participant dels
tributs de la seua Comunitat Autònoma, el nostre estatut d’autonomia no ho recull. Per
això vam presentar aquesta moció per tal que l’Ajuntament de Daimús sol·licitara al
Govern Valencià la modificació de l’Estatut per tal que es contemple com a via de
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finançament dels Ajuntaments la participació d’aquests en els ingressos dels tributs
autonòmics. Segons el PP aquesta moció no afecta a l’Ajuntament. És curiós, se’n
recorden vostès que el punt més polèmic de l’anterior plenari van la important pujada
dels tributs locals?, no té res a veure tot açò en el fet de demanar noves vies
d’ingressos per als Ajuntaments? Segons el PP no. El PSOE ens va recolzar. Però, altra
vegada no es va aprovar per 6 a 3.
MOCIÓ BLOC-EV: ELABORACIÓ D’UNA NOVA LLEI DE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA. En l’any 2003 la Llei d’ús i ensenyament del valencià ha acomplit 20
anys. No serem nosaltres qui vaja a negar la important fita que va marcar l’aprovació
d’aquesta norma per tal de recuperar el seu aprenentatge a les nostres escoles i
instituts, però la llei també s’anomenava d’ús i és evident que poc hem avançat en l’ús i
en el reconeixement social. L’últim exemple la producció que Canal 9 ens ha emès sobre
la vida i obra del poeta Ausiàs March, tota en castellà, plena d’errades històriques i
d’una molt deficient qualitat cinematogràfica. Des del Bloc-EV pensem que cal
potenciar l’ús social de la nostra llengua fins que aquesta puga aconseguir un tracte per
igual amb el castellà. Però, per a aconseguir-ho pensem que cal instruments legislatius
que ho regulen, per aquest motiu vam presentar aquesta moció. Curiosament, el govern
del PP ens va donar suport. Nosaltres ens preguntem, ¿com poden negar-se a votar a
favor del decàleg i sí recolzar l’elaboració d’una nova llei de Normalització Lingüística?
L’assessor/a del vot dels regidors del PP, caldria que reflexionara un poc més els seus
contradictoris consells.
MOCIÓ BLOC-EV: HOSPITAL COMARCAL DE GESTIÓ PÚBLICA. Amb aquesta
moció demanàvem que l’Hospital comarcal que es va a construir fora un hospital amb les
dotacions de materials i instrumental mèdic i quirúrgic dignes del segle XXI, al temps
que la seua gestió fora pública. El PP no la va recolzar, argumentant que ha de ser el
Govern Valencià qui ha de decidir el tipus de gestió. Nosaltres ens oposem i ens
oposarem a que es faça negoci amb la nostra salut i per tant continuarem defensant la
gestió pública.
PROPOSICIÓ ALCALDIA RELATIVA A SOL·LICITUD D’AJUDES
DESENVOLUPAR ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS. Aprovada per unanimitat.

PER

PROPOSICIÓ ALCALDIA SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DE
MATERIAL PER A LA MEDICIÓ DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. Es va aprovar
per unanimitat, però per part del BLOC-EV, es va demanar que s’elaboren unes
ordenances pròpies en aquesta matèria. El PP va dir que ja estava la llei autonòmica,
però en tot cas ho estudiaria.
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PROPOSICIÓ ALCALDIA ACTUACIONS PER EVITAR REGRESSIÓ DE LA
PLATJA. Es va proposar per part de l’Alcaldia que el Ministeri de Foment estudiara
com evitar el procés de regressió. Es va aprovar per unanimitat.
PRECS I PREGUNTES
Abans que res, dir que no hi estava present el Sr. Alcalde (estava a FITUR), per açò, la
resposta a moltes de les preguntes: “prenem nota, en el proper plenari se us

contestarà.”
INFORMACIÓ REUNIÓ AMB EL MINISTERI DE FOMENT. Lligat amb la proposició
anterior vam preguntar quin havia sigut el resultat de la reunió mantinguda per el Sr.
Alcalde amb representants del Ministeri de Foment per a evitar la regressió de
l’arena. La resposta va ser que va a fer-se un estudi per tal de donar una solució a llarg
termini. Aleshores vam preguntar que mentrestant i de cara a aquest estiu que es
faria. La resposta, per a aquesta estiu una aportació d’emergència d’arena.
RECOLLIDA DE DEIXALLES EN BANCALS PARTICULARS PER PART DEL CAMIÓ
DE L’AJUNTAMENT. El dimarts 27 de gener alguns veïns van observar com
treballadors de l’Ajuntament, al temps que recollien els bidons-contenidors de pots i
garrafes d’insecticides que hi en el Camí La Creu, treien de dins d’un bancal diversos
bidons i deixalles. La nostra pregunta va ser si per part de l’Ajuntament oferia ara el
servei de retirar deixalles de dins dels terrenys particulars. La resposta va ser que no.
Seguidament vam preguntar si l’Ajuntament havia adquirit recentment un hort molt
pròxim del Motor de Sant Pere, perquè era ací on es va veure als treballador de
l’Ajuntament.
ESTAT PROJECTE URBANITZACIÓ BORDES PEDREGALS. El projecte de
reparcel·lació presentat per l’agent urbanitzador lesionava els drets de molts
propietaris. Per part de tots els grups polítics en una reunió amb l’agent urbanitzador i
el Tècnic municipal es va demanar que es distribuiren millor els solars dels propietaris
particulars. Donat que es va acordar que abans de Nadal hi hauria una nova proposta,
preguntem com està aquest tema. Resposta: “prenem nota i en el proper plenari se us
contestarà.” En aquest mateix sentit vam manifestar la queixa de veïns que ja fa molt
de temps que estant pagant les “gastos” bancaris dels avals i encara no saben quin
solar tindran.
EXPEDIENT OBERT A TORRE BALUART. Tornem a preguntar quines actuacions s’han
fet. La Secretària informa que hi ha hagut reunions del Tècnic Municipals amb els
responsables de l’obra per tal de fer-se acomplir la legalitat urbanística.
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LIQUIDACIÓ URBANITZACIÓ MARJALS I MARJALETES. Vam preguntar en quin
estat estava la liquidació definitiva d’aquesta urbanització que ja fa més de quatre anys
que ha finalitzat. Resposta: “prenem nota, en el proper plenari se us contestarà.”
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA URBANITZACIÓ ESCOLES. Vam preguntar en quin estat
estava la liquidació definitiva d’aquesta urbanització que ja fa més de quatre anys que ha
finalitzat. Resposta: “prenem nota, en el proper plenari se us contestarà.”
SENYALITZACIÓ TRÀNSIT CARRER ASSAGADOR. Vam manifestar que la
senyalització actual amb direcció prohibida solament en dos trams aïllats del carrer
l’únic que provoca és confusió, per aquest motiu demanàrem que s’estudiara una nova
senyalització. Prenen nota.
QUINA SITUACIÓ S’HI TROBA LA CONSTRUCCIÓ DE LA ROTONDA SUD.
L’actual entrada a Daimús per Carrer Ronda Sud, és un autèntic punt negre d’accidents
de trànsit. Està previst que es construisca una rotonda però no en sabem més. Pensem
que va passant el temps i la situació de perill ahí està. Resposta: “prenem nota i en el
proper plenari se us contestarà.”.
FOSES SÈPTIQUES DE LA ZONA INDUSTRIAL. ¿Quin control té l’Ajuntament
sobre les foses sèptiques que hi ha a la zona industrial? ¿Està connectada la zona
industrial a la xarxa general del clavegueram? Resposta: “prenem nota i en el proper
plenari se us contestarà.”.
COST DE FITUR. Vaja per que som els primers que defensem una oferta turística de
qualitat. Ahí està el nostre programa electoral on plantejàvem un pla d’excel·lència
turística. Evidentment, a més de dotar la nostra platja de condicions, infraestructures
i esdeveniments ludico-culturals cal donar-la a conèixer. Però la pregunta que ens fem
es si el cost d’anar a FITUR amb estant propi paga la pena. Per aquest motiu vam
demanar que se’ns informara de quin ha sigut el cost d’aquest any respecte altres, que
també estàvem en FITUR, però dintre de l’estant general de la Diputació de València.
La resposta, falta saber el cost de diverses factures, en el proper plenari se us

contestarà.
NETEJA SOLARS. ¿Què pensa fer l’Ajuntament amb el solars que encara resten per
netejar. Resposta: “prenem nota i en el proper plenari se us contestarà.”.
I una vegada arribats a aquest punt, sols ens queda recordar-vos que el proper 14 de
març tenim les properes eleccions generals. Diguen el que diguen les enquestes, el
resultat el farem entre tots amb el nostre vot. En les nostres mans està la possibilitat
d’un canvi. Fem-lo realitat. Fem que la veu dels valencians, la nostra veu, s’escolte a
Madrid. Els bascs, gallegs, andalusos, catalans, mallorquins, aragonesos, canaris... des
de fa ja temps, tenen la seua veu pròpia a Madrid. Per què els valencians no l’hem de
tindre? Recorda: Bloc-Esquerra Verda és la única força política d’obediència
estrictament valenciana. Fem-nos escoltar a Madrid.
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