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Ha arribat l’hora del canvi  
Ha arribat l’hora del BLOC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benvolguda veïna, benvolgut veí de Daimús: 
 

En els darrers anys molts han estat els temes en els què s’ha fet 
sentir la veu del BLOC: fent propostes, presentant mocions, interessant-
se en tot allò que passa a Daimús, reclamant millors serveis, oposant-se al 
malgastament de recursos i propietats públiques i, especialment, treballant 
en la defensa dels interessos dels veïns i veïnes. Però, del que més 
orgullosos estem és d’haver acudit a una cita periòdica d’informació a tot el 
poble de tot allò que passa a l’Ajuntament, perquè este és de totes i tots, i 
no solament dels polítics. 
 

La política del PP d’aquestes darreres legislatures ha arribat al seu 
final. Amb la seua forma de governar ens han deixat l’Ajuntament amb 
una situació econòmica calamitosa. Cal un canvi en profunditat a 
l’Ajuntament per gestionar i superar l’actual situació econòmica.  
 

Aquest canvi no el poden fer els mateixos que ens han dut a la 
situació actual.  Per molt que canvien la cara del seu cartell electoral són 

els mateixos que, al llarg de més de vint anys, han dut endavant les 
polítiques d’obscurantisme i de malbaratament dels recursos públics, són els 
mateixos que representen el final d’un passat caducat. 
 

Ha arribat l’hora del canvi, ha arribat l’hora del BLOC - 
COMPROMÍS, ha arribat l’hora que canvien les formes de governar, ha 
arribat l’hora que el treball, la competència, l’honestedat i 
transparència, comencen a governar en el nostre Ajuntament.  
 

Les candidates i els candidats del BLOC a l’Ajuntament de Daimús, per 
dur endavant aquest important repte, COMPTEM AMB TÚ i, així, amb la 
participació de totes i de tots, aconseguirem eixir d’aquesta situació i 
començarem a construir un nou present i un millor futur per Daimús.  

 

AMB EL TEU VOT EL CANVI ÉS POSSIBLE. 
 

VOTA  
BLOC -COALICIÓ MUNICIPAL COMPROMÍS 

(C.M. COMPROMÍS) 
 

JESÚS ROMERO, Cap de llista pel BLOC - Compromís a l’Ajuntament 
 

• Com valores la situació actual de l’Ajuntament?  
La situació actual de l’Ajuntament és calamitosa, 
especialment, des del punt de vista econòmic. La 
desídia i un cert abandonament són les coses que més 
abunden des de fa mesos. L’acció de govern cada 
vegada és més difícil trobar-la. És la típica 
situació d’un final d’etapa. L’únic que sembla 
preocupar-li al govern municipal que ara acaba és 
arreplegar diners d’on siga, el més ràpid millor, abans 
que acabe la legislatura. Després de vint-i-dos anys 
de govern dels mateixos, és necessari un canvi. 
El PP ens vol vendre un recanvi del cap de llista. Però 

açò no va a solucionar res dels problemes que hi ha a l’Ajuntament perquè 
aquest mateix cap de llista i l’equip que el seguix són els mateixos que ens 
han portat a l’actual situació de deute municipal i inexistència d’una decidida 
acció de govern que gestione els interessos generals del poble i no els d’uns 
pocs. Com van a solucionar el problema de la desorganització els 
mateixos que l’han produïda? Com van a solucionar el problema del 
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deute municipal els mateixos que l’han creat? Com van a aportar 
transparència els que han practicat l’obscurantisme?. 
 

Des del BLOC hem configurat una candidatura que representa un equip 
competent, preparat, amb ganes de treballar, honrat i resolutiu per 
poder gestionar el canvi en profunditat que necessita l’Ajuntament.  
 

• Però realment el deute municipal és tant gran?  
El principal problema del deute de l’Ajuntament no és el gran que és, 
que ja de per si és tot un problema greu. El problema és que no se sap 
quan de gran és. Moltes factures, en lloc de pagar-les, es guardaven en un 
caixò i passaven anys per pagar-les, sense incloure-les en la comptabilitat 
com que estaven pendents de pagar i, per tant, semblava que hi havia molts 
diners en caixa, pel que es podia gastar alegrement. 
 

Però tot s’acaba. Després del desmadre urbanístic ens ha arribat la crisi, han 
deixat d’entrar els diners a cabassos i comencen a veure’s les conseqüències 
de no dur una gestió com cal. Els superàvits i remanents que 
apareixien en les comptabilitats eren irreals, perquè hi havia 
muntons de factures per pagar d’anys passats i altres fora de control. 
 

En aquesta legislatura ja hem fet públiques algunes d’aquestes factures. Per 
il�lustrar-ho, una vegada més, recordar que l’endarreriment de factures 
passades arriba al nivell de pagar en 2009 (l’últim any que s’han justificat els 
comptes) coets de 1999 per valor de més de milió i mig de pessetes. 
 

Però tenim un problema més greu: s’ha perdut el control de factures 
que estan per pagar. Quantes i a quan pugen ningú ho sap perquè ningú 
sap quantes factures hi ha fora de control. 
 

• Què proposeu vosaltres per solucionar aquest problema?  
Com en qualsevol empresa, associació o institució, l’ajuntament necessita 
saber què ingressa, què gasta, que deu i que se li deu. Senzillament uns 
pressupostos reals, gestió i control, coses que no s’han fet com tocava en 
tots estos anys, per això, demanarem una AUDITORIA, per saber quina 
és la veritable situació econòmica de l’Ajuntament. 
 

Després caldrà fer un pla de sanejament de l’Ajuntament per anar 
pagant els deutes, i especialment haurem d’aplicar criteris d’eficàcia en 
la gestió per estalviar diners, mantenint i millorant els serveis que 
l’Ajuntament ha d’oferir als veïns. Hem de posar transparència en els 
comptes municipals, acabant per sempre amb la pràctica d’amagar 
factures al caixò.  
 

Encara que el panorama no és massa bo i la resolució del problema 
econòmic no serà fàcil, estem segurs que des del BLOC podem ficar 
solució. 
 
JESÚS RUIZ Número 2 de la candidatura del Bloc-Compromís  
 

• Què opineu de la venda de patrimoni municipal? 
En principi nosaltres no ens oposem a que es 
venguen solars municipals per finançar inversions. 
Però no es pot vendre tot i a qualsevol preu. Daimús 
necessita de solars: Necessitem un magatzem 
municipal en condicions, un dipòsit municipal per 
deixar vehicles abandonats o que retire la grua, un 
ecoparc d’acord amb les característiques del consorci 
de residus ... És penosa la ubicació i l’estat del dipòsit 
municipal que hi ha a la platja; el que hauria de ser 
una instal�lació dinamitzadora del turisme, el xalet que 

s’anomena Centre d’Interpretació de la Mar, és un abocador, possiblement 
controlat per l’ajuntament, però això sembla un gran traster a cel obert i en 
primera línia de platja. 
 

Respecte els solars que hi ha a la zona del cementeri, en tot moment vam 
posar quatre condicions irrenuncables: Que es fera respectant la 
legalitat, reserva d’un mínim del 50% per a l’Ajuntament, venda a la 
millor proposta i que el diners obtinguts es destinaren a inversions. La 
resta de grups volien vendre de presa fins i tot abans que es puguera fer 
legalment. Ens va costar fer-los entrar en raó, però la legalitat és la que és i, 
fins i tot, el mateix advocat que assessora l’Ajuntament va advertir que allò 
que es volia fer, en un principi, des del govern municipal de vendre abans 
que estagueren protocolitzats els solars no era possible dins la legalitat. 
 

A la fi quan va arribar l’hora de poder vendre, l’agent urbanitzador va dir 
que no li interessaven les parcel�les. En eixe moment va ser quan es va 
parlar de traure-les a subhasta pública. Estàvem en un dels moments més 
aguts de la crisi econòmica, i vam manifestar que no era el moment de 
vendre. Finalment s’han venut recentment i, continuem afirmant que no era 
el millor moment. Però poca cosa es pot fer ja, solament esperar que 
realment els diners vagen al seu destí que no ha de ser altre que a 
inversions i aixina serà perquè estem segurs que el BLOC va a governar en 
els pròxims quatre anys. 
 
 



• Has parlat del Centre d’Interpretació del Mar, per què no 
funciona? 

L’adequació d’esta edificació es fa amb diners d’una subvenció de 2009, 
però com que des del PP no se sap fer altra cosa que construir, ahí està la 
edificació sense omplir-la de continguts. I no és l’única, el mateix passa 
amb les obres que s’han fet en l’antic ajuntament per als joves. Han 
passat més de dos anys i de contingut, res de res. Construir amb diners 
d’altres és molt fàcil. Gestionar i fer polítiques turístiques, per als 
nostres joves, per al nostres majors, de gestió i eficàcia dels recursos 
econòmics, ... això és més difícil i per al PP de Daimús, impossible. 
 

• Quins sectors cal promocionar per rellançar l’economia? 
Tots, fins i tot la construcció que sembla estar en coma. Però anem per 
parts. El turisme juga un paper fonamental, però també ho són la 
resta de sectors i empreses que, ubicades majoritàriament en les zones 
industrials del poble, dia a dia, lluiten per fer-se’n endavant. Cal establir 
ponts de diàleg per veure en què pot contribuir l’ajuntament per tal de 
dinamitzar aquestes zones industrials i així aconseguir un major nivell 
d’ocupació laboral. Per altra banda tenim l’agricultura, el gran sector 
oblidat dels darrers anys des de totes les administracions, especialment des 
del PP valencià. Existixen possibilitats en aquest sector encara que no ho 
semble, això sí, cal començar a pensar en una major formació, utilització 
de maquinària i producció més ecològica. Des de l’ajuntament, pensem 
que, tot i modestament, podem contribuir a aquests objectius dintre del 
servei d’orientació i formació que volem establir per a aturats i persones 
adultes. Per cert, quants jornals deixarien d’entrar en moltes cases d’este 
poble si no tinguérem els magatzems de taronja que hi ha? L’agricultura i les 
empreses que hi ha al voltant d’ella, també, són molt importants. 
 
RUBÉN PIERA número 3 de la llistat del Bloc-Compromís  

 

• En quina situació es troba el PGOU?  
Actualment el PGOU encara no està aprovat 
definitivament. Falten dos informes molt importants: 
El de Patrimoni, que de segur que ens va a introduir 
modificacions, i el de la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer, que en principi havia estat desfavorable per 
considerar que no es disposa de suficient aigua per 
abastir tots els habitatges contemplats al PGOU. 
 

Aixina i tot, s’ha fet una aprovació provisional del 

PGOU a la que nosaltres ens vam oposar, perquè els informes que 
falten poden alterar-lo substancialment i la zona d’ampliació del 
polisportiu, encara que s’han acceptat algunes de les nostres al�legacions, 
considerem que no queda gens bé i és molt millorable. 
 

• Què fareu amb el PGOU quan governeu? 
Primer, cal dir que el PGOU encara no sabem quan serà aprovat ni com 
quedarà, però el que està clar és que quan s’aprove caldrà pensar en com 
dur-lo endavant. Temes com, l’ampliació del polisportiu, el desenvolupament 
del parc públic de la platja, la promoció de Vivendes de Protecció Oficial, el 
soterrament de la línia d’alta tensió, el desenvolupament de la zona de 
reserva hostalera, ... caldrà afrontar-los amb decisió i, sobretot, amb 
transparència i informació als implicats i ciutadania en general. No hem 
d’oblidar que en estos 22 anys de govern del PP no ha sigut capaç, o 
bé no li ha interessat, aprovar un PGOU. No s’ha governat pensant en 
l’interés general del poble. Nosaltres ens comprometem a fer les 
actuacions que calga del PGOU amb la màxima transparència, i 
mirant pels veïns, i no d’acord a com sonen les trompetes de determinats 
grups empresarials o constructores. 
 
Consuelo Gonzàlez Caudeli número 4 de la llista del Bloc-
Compromís  

 

• Com veus la situació de l’educació a Daimús?  
Disposem d’un col�legi de primària relativament nou, 
però que se’ns ha quedat menut. Des del mateix 
moment en que s’introdueix un barracó en un col�legi, 
cal començar a dur endavant les actuacions necessàries 
per a la seua ampliació o per fer-ne un de nou. Ací a 
Daimús l’Ajuntament, encara que ja ha posat a 
disposició de Conselleria un solar per construir un nou 
col�legi als Pedregals, pensem que haguera pogut fer 
molt més a València per tal d’accelerar la construcció de 

la nova escola. Hui ens trobem amb una escola massificada i plena de 
barracons, amb els conseqüents problemes que es deriven, tant per als 
professionals com per als nostres xiquets, que no poden gaudir d’un pati 
digne ni d’unes instal�lacions adequades perquè s’han de dedicar a aules. 
 
En quant a la guarderia, novament el creixement de la població ha 
desbordat la seua capacitat. Cal pensar en una nova instal�lació per 



donar cabuda a tots els xiquets que els propers anys demanaran un lloc. 
Això, en el fons, és una mesura que permet conciliar la vida laboral i 
familiar. Per aquest motiu l’horari de la guarderia s’ha d’adequar a l’horari de 
treball dels pares i les mares. 
 
Pel que fa a l’educació permanent de persones adultes, necessitem 
donar una eixida a les inquietuds de molta gent. Els canvis socials, 
tecnològics i productius fan que qualsevol persona necessite d’una formació 
permanent i actualitzada per tal de poder-los assimilar. Necessitem un 
centre de formació de persones adultes on es facen diversos cursets 
relacionats amb informàtica, internet, ... sense oblidar-nos de cursos de 
valencià, llengües estrangeres, i evidentment, la formació bàsica. 
Necessitem també oferir un bon servei d’orientació i formació. 
 

• Què fara el BLOC en el tema educatiu i cultural? 
El més urgent és donar-li presses a la Conselleria per a que construisca 
la nova escola als Pedregals. Si no insistim constantment a Conselleria de 
la necessitat urgent de fer la nova escola, passaran quatre anys i 
continuarem igual, o pitjor perquè la massificació de l’escola encara serà més 
intensa. 
 
Un altre compromís del Bloc és posar en marxa un centre de formació 
de persones adultes amb un servei d’orientació i formació. 
 
Pel que fa referència a la guarderia estudiarem on posar-ne una nova, 
perquè mes prompte que tard la necessitarem. A més anem a mantenir la 
gratuïtat dels llibre de text en primària, i volem començar a subvencionar 
parcialment els llibres en nivells no obligatoris. També volem posar 
en marxa un programa de beques per als alumnes universitaris amb 
millors expedients. 
 
Oferirem un programa estable d’activitats culturals, artístiques i d’oci 
per poder gaudir del temps lliure i volem portar al poble activitats del circuit 
cultural de la Mancomunitat de la Safor i del SARC que tenen molta qualitat. 
I per a l’any 2012 prepararem un programa d’activitats per celebrar el 
400 aniversari de la Carta de Poblament de Daimús. 
  
Caldrà acostar la gent a la cultura, per a que trobe una nova forma de 
gaudir del temps lliure, llunyana del vulgarime esperpèntic al que ens té 
acostumats els mitjans de comunicació, especialment les televisions. 
 

• Com millorareu l’atenció sanitària? 
Des del Bloc farem que Els Pedregals dispose d’un metge propi que 
estiga diàriament al consultori ja que en els últims anys l’augment de 
població en la zona ho justifica. I per suposat el que no tolerarem és que a 
l’estiu la gent dels Pedregals haja d’anar al metge al consultori de Daimús 
mentre el consultori dels Pedregals està ocupat pels “desplaçats” Si algú s’ha 
de desplaçar al consultori de Daimús han de ser precisament els 
“desplaçats” que venen a estiuar a la platja i que es dona igual anar als 
Pedregals o a Daimús. 
 
Xelo Fuster Vidal número 5 de la llistat del Bloc-Compromís  
 

• Com veus la situació laboral a Daimús?  
La crisi a Daimús ens ha colpejat molt fort, ja que molta 
gent vivia de l’ocupació que directa o indirectament 
donava la construcció. En èpoques de crisi és quan un 
ajuntament ha d’esforçar-se més en ajudar a les famílies 
que es troben en una situació difícil. A més de l’acció 
dels serveis socials, cal també que l’Ajuntament quan 
contracte nous treballadors ho faça de forma 
transparent. Perquè el dret a treballar és un dret 
fonamental de qualsevol persona, i no un favor que li fa 
cap càrrec polític. Durant aquests anys de govern del 

PP hem vist com l’arbitrarietat en la contractació i l’obscurantisme en els 
criteris pels quals es seleccionaven unes persones i no altres han 
sigut la forma habitual de funcionar l’Ajuntament.  
 

Però aquest model ja no pot continuar. Des del Bloc, durant molts anys, 
hem  demanat que es contratara a la gent amb criteris objectius, i es 
constituïren borses de treball. Ara s’ha aprovat un reglament de recursos 
humans de l’Ajuntament, on s’arrepleguen totes les coses que demanava el 
Bloc. 
 

• Què farà el Bloc en el tema de la contractació? 
El primer que cal fer és tirar endavant el reglament de recursos 
humans que ha aprovat l’Ajuntament, i que ha estat recolzat tant per 
CCOO com per UGT. No podem consentir que este acord es quede en 
paper mullat. I seguint les directrius d’este acord impulsarem borses 
de treball per cobrir les necessitats de personal de l’Ajuntament amb 
criteris d’igualtat mèrit i capacitat, i sempre amb presència sindical, 
desterrant per sempre més la contractació a dit que s’ha fet fins ara. 



Vicent Pellicer Moncho número 6 de la llista del Bloc-Compromís  
 

• Com gestionareu les instal�lacions esportives municipals?  
L’Ajuntament ha de disposar de la maquinària i 
eines necessàries per al manteniment de les 
instal�lacions i infraestructures esportives. A més 
cal un control municipal de l’estat de les instal�lacions. 
A hores d’ara cal passar el “cepillo” al camp de gespa 
artificial i ningú del govern en sap res, a hores d’ara cal 
reparar i pintar els molts clavills de les pistes de frontó i 
ningú del desgovern municipal en sap res. Després de 
llevar els arbres el polisportiu s’ha convertit, entre 
altres coses, en un solàrium, és urgent la instal�lació de 

més bancs o seients i incorporar zones d’ombra. L’execució que s’ha fet on 
abans estava la pista de tenis és lamentable, cal condicionar-la perquè es 
puga practicar bàsquet i futbet. Per altra banda, respecte el gimnàs 
l’augment d’usuaris és una clara manifestació que necessita de la seua 
ampliació. A més es necessita dotar-lo de més i millors màquines. Les 
queixes dels usuaris han sigut constants. 
 

No tenim una escola estable de pilota valenciana, i això en un poble 
que ha tingut i té figures importantíssimes en la història de la pilota 
valenciana. Som conscients que sense una subvenció important difícilment 
podem parlar de construcció de trinquets o carrers, però sí que podem 
parlar de condicionar i repintar el carrer Crist Rei 
 

Per altra banda cal comptar amb l’opinió dels clubs esportius del 
poble i dels usuaris de les instal�lacions, per això plantegem que per a una 
millor gestió de les instal�lacions volem crear un consell esportiu on 
estiguen representats tots els clubs. Per altra banda, l’esport constitueix 
un atractiu turístic més important del que sembla i es poden 
desenvolupar activitats esportives com ara escoletes d’estiu, 
trobades, campionats, curses populars, ..., que poden atraure el 
turisme. En els casos que ja es fan organitzades des dels propis clubs, cal 
donar-los major suport a aquests perquè encara siguen de major qualitat i 
tinguen més difusió, en els altres caldrà que siga l’Ajuntament qui prenga la 
iniciativa. 
 

• Falten recursos per l’esport, ens falta una piscina coberta?  
Falta, sobretot, ganes de gestionar i treballar colze a colze amb els 
clubs ja existents. No es tracta solament de lliurar premis o fer 
inauguracions. Per altra banda la millora de les dotacions esportives ha 

d’anar lligada a una bona planificació de l’ampliació del polisportiu que no 
podrà fer-se com cal fins que no s’aprove definitivament el nou PGOU. 
Però volem habilitar en el polisportiu, i en altres zones, taules de ping-
pong, amb un format antivandàlic i cost relativament baix que milloren 
fàcilment els recursos esportius. 
 

Cal també disposar de xicotetes instal�lacions esportives en determinats 
llocs. Simplement hem de veure l’ocupació que tenen les pistes esportives 
que hi ha al parc de Rius-Nord junt a la platja. Caldrà mantenir en bon 
estat aquestes instal�lacions, evitant situacions com la de la pista del 
pàrquing del Flamingo que és una mostra més de la desídia del PP. 
Respecte la piscina coberta, diguem que sí sempre que tingam la 
subvenció necessària i l’estudi del seu manteniment ens confirme que és 
viable. Però, per damunt de totes aquestes propostes, el compromís del 
BLOC en fer el manteniment necessari de qualitat i permanent de 
les distintes instal�lacions que tenim i tindrem. 
 
Jose Manuel Campos Donet número 7 de la llista del Bloc-
Compromís  
 

• Quines propostes teniu per als joves?  
Cal crear espais al poble on els joves puguen 
desenvolupar un oci alternatiu. L’espai que, 
suposadament, existix a l’antic ajuntament no té cap 
dotació de materials ni previsió d’obertura. El Bloc 
crearà un consell de la joventut perquè els joves 
puguen fer les seues propostes per a la gestió del 
casal, on els joves puguen organitzar activitats d’oci. 
Propostes concretes? Cicles de cinema, teatre, música, 
capoeira, batuka, escola d’escacs, jocs de rol, foment 
de l’esport, millorar les dotacions d’ordinadors amb 

connexió a internet, lloguer de jocs, de pel�lícules, de música, ... cosa que 
contrasta amb el no res que hui tenim amb el PP.  
 

• Noves tecnologies, internet, xarxes social, ... què teniu 
pensat? 

Vivim en la societat de les noves tecnologies. Cada vegada és més difícil 
moure’s pel món que ens envolta sense Internet. Qui no s’actualitza  de 
forma continua en l’ús la informàtica, corre el perill de quedar 
culturalment aïllat. Les institucions públiques han de facilitar l’accés a 
internet de tots els ciudatans. Nosaltres ampliarem la cobertura de la 



xarxa wifi municipal. A més instal�larem diversos punts d’accés 
públic a Internet en els edificis de l’Ajuntament per facilitar l’accés de 
tot el món encara que no dispose d’ordinador. I a més, oferta de cursets 
per a totes les edats per tal que ningú, puga sentir-se analfabet de les 
noves tecnologies. 
 

Màxim Quiles Ruíz número 8 de la llista del Bloc-Compromís  
 

• Com veus la situació del turisme a Daimús?  
L'emplaçament del municipi de Daimús a la vora del 
mar, es presenta amb un potencial turístic 
importantíssim, però té el problema de la mancança 
d’infraestructures i de la l’estacionalitat. Daimús no 
conta amb cap sector terciari-hostaler no contem amb 
cap hotel, cap alberg, ... solament lloguer 
d’apartaments, un càmping i poca cosa més. Però, 
sobretot, no ha comptat amb cap política turística 
en els darrers 22 anys de govern dels mateixos 
que volen tornar a P(er) P(etuar-se) en el govern. 
 

• Què fareu amb el turisme des de l’Ajuntament?  
Primer cal elaborar un Pla Estratègic de Turisme amb la participació de tots 
els agents implicats en el Turisme a Daimús. Cal que des de l’Ajuntament 
s’estimule l’associacionisme professional i empresarial al voltant del turisme i 
aixina tindre uns interlocutors del sector amb els qual poder consensuar 
aquest Pla i aconseguir tindre una mínima política turística, la qual, per al 
BLOC, passa per accions com, potenciar la marca turística de Daimús fent 
publicitat als mercats turístics, augmentar l’oferta d’activitats d’oci 
cultural i esportiu, manteniment de la platja durant tot l’any, 
ampliació del servei de socorrisme durant els mesos de juny i 
setembre, senyalització de rutes per caminar i adequació en parcs i 
zones verdes de maquinària per fer gimnàstica de manteniment, ... 
Pensem que són propostes gens dificultoses de dur a terme i que poden 
fidelitzar i augmentar la satisfacció d’aquells que ens visiten, però, també de 
tots els veïns i veïnes del nostre poble. 
 

Si vols rebre per e-mail esta revista, l’Infobloc, o col�laborar 
amb algun article, envia’ns la teua adreça o e-mail a: 
blocdedaimus@hotmail.com.  
A Internet estem en www.blocsafor.org/daimus 

QUATRE ANYS DEL BLOC A L’AJUNTAMENT 
 

Com a resum del treball d’aquests 4 anys tenim ací les principals mocions 
proposades al plenari de l’Ajuntament: 
Moció demanant la construcció d’una pista polisportiva al pàrquing de Flamingo. 
Moció demanant una ordenança de sorolls. 
Moció contra tancament emissions TV3. 
Moció per la defensa del camp i l’agricultura valenciana. 
Moció demanant la retirada dels símbols franquistes. 
Moció demanant l’aplicació efectiva de la llei de dependència. 
Moció sobre instal�lació de panells informatius. 
Moció demanant bonificacions de l’IBI per instal�lació plaques solars. 
Moció demanant el tancament de la central nuclear de Confrents. 
Moció per crear una ordenança de regulació d’ocupació d’ús de la via pública    
Moció sobre la fibromiàlgia 
Moció demanant contractacions municipals  transparents i amb criteris públics  
Moció contra la retallada salarial 
Moció contra l’ampliació del port de Gandia 
Moció condemnant l’agressió a la regidora del Bloc de l’Alqueria de la Comtessa 
 

A més ens hem interessat en molts temes, dels quals extraiem els següents: 
Hem demanat reiteradament rebaixes en el preu de la guarderia. 
Enllumenat públic zona industrial dalt de la carretera, i altres urbanitzacions. 
Semàfors carretera, badens fora de la legalitat, i regulació del trànsit. 
Hem demanat una escola de pilota estable, i millores al gimnàs. 
Augment de contenidors de fem i reciclatge per a les zones de la platja. 
Solucionar problemes de clavegueram, pluvials i sorolls de les trapes. 
Suport trasllat torre de mitjana tensió final platja. 
Demanar gestió actualitzada de la pàgina web de l’ajuntament. 
Hem demanat rotolació carrers en valencià. 
Hem insistit, fins fer-nos pesats, en el problema de les caques de gos. 
Hem demanat que els veïns dels Pedregals no tingueren de traslladar-se a 
Daimús, per anar al metge per l’estiu. 
El BLOC demana a les Corts la inclusió en pressupostos 2009 de la nova escola. 
Ens hem interessat per millorar el tema de la concessió de l’aigua potable. 
Hem revisat factures dels anys 2007, 2008, 2009, 2010. Curiosament en les 
de 2007 vam trobant pagaments irregulars a dos regidors (un dels quals ja 
no era regidor, i ara torna a presentar-se), com a conseqüència de la nostra 
denúncia, aquests dos regidors van tornar en març de 2009 els diners 
cobrats irregularment. 
I moltes més coses que ja no ens caben en una revisteta com la present. 


