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El cas de Vidal
O com incomplir la llei per perjudica els comerços del
poble
Vidal dóna facilitats als veïns i als consumidors, no es pot negar que uns
horaris amplis en un context en el que els horaris laborals dificulten anar a
comprar són positius. Vidal té tot el dret a installar-se en un marc de lliure
competència que afavorirà només al consumidor.
Ara, dins del lliure mercat existixen unes normes, unes lleis que cal complir. Si
no protegim el xicotet comerç davant les grans superfícies ens carregarem
gran part del treball existent al nostre poble. Però no només això, els
beneficis de Vidal se n'aniran fora del poble, mentre que els dels comerços es
queden entre nosaltres. Un poble que perd teixit comercial perd part de la
seua economia i llocs de treball. Els xicotets comerciants, a més a més,
oferixen millor servei, millor tracte personal, més confiança al consumidor.
Dins del lliure mercat existixen unes normes, unes lleis que cal
complir. Si no protegim el xicotet comerç davant les grans superfícies
ens carregarem gran part del treball existent al nostre poble. Però no
només això, els beneficis de Vidal se n'aniran fora del poble, mentre
que els dels comerços es queden entre nosaltres.
A més, hi ha un fet important, un ajuntament no pot incomplir la llei d'esta
manera. Si la llei marca, per protegir el xicotet front el gran, que només es
pot obrir més d'un màxim obrir 8 diumenges o festius a l'any és perquè és
obligatori fer-ho així. I el no fer-ho posa en perill la forma de vida de les
botiguetes del poble i de les famílies que d'elles viuen.
El perill serà, que per culpa d'una actitud irresponsable del govern municipal,
puguen desaparèixer els nostres comerços, i, aleshores, només podrem anar
a Vidal, el que perjudicarà clarament la lliure competència i, per tant, als
consumidors. Un poble sense comerços és un poble sense vida, vol l'alcalde
que Daimús acabe així?
Però tampoc ens ha d'estranyar esta actitud. El govern popular valencià, del
mateix partit que l'alcalde de Daimús, no fa res favant la crisi del calcer, del

tèxtil, del joguet o de l'agricultura. Fins i tot, tenen la barra de participar en
les manifestacions contra ells, com és el cas de Juan Cotino que va anar a la
concentració de protesta dels llauradors valencians contra la seva política que
ha dut a la taronja a la més important de les seves crisis.
Tampoc ens ha d'estranyar esta actitud, el govern popular valencià, del
mateix partit que l'alcalde de Daimús, no fa res davant la crisi del calcer,
del tèxtil, del joguet o de l'agricultura.
Davant això la crisi industrial i agrària que patixen les terres valencianes,
Esteban González Pons, portaveu del consell, va recomanar els empresaris
deixar d'invertir en sectors com el tèxtil, o el calcer o d’altres que estan
arrelats al territori i que el futur era l'edificació i el turisme. I a la resta dels
sectors econòmics que se'n vagen a fer la mà, no? És molt greu que els que
ens administren no es preocupen pel nostre futur, ni ens protegisquen. Però
així es comporten els membres del PP, només pretén que els seus amics
facen el negoci immobiliari, la resta, els fem igual.

Les incoherències de l’alcalde de Daimús
Daimús pide licencia para que abran los comercios en
domingo

Las Provincias 11 de maig de 2005
El Ayuntamiento de Daimús ha iniciado los trámites para ser declarado
Municipio de Especial Afluencia Turística con el fin de permitir que los
comercios abran en domingo. Mientras llega esta licencia, el gobierno local ya
está permitiendo a una gran superficie que abra sus puertas
ininterrumpidamente, lo cual ha supuesto una avalancha de críticas del Bloc
que le acusa de incumplir la legislación. El alcalde de Daimús, Melchor Mañó,
aseguró ayer que su obligación es la de ofrecer a los vecinos todos los
servicios posibles y agregó que todos los comercios que lo deseen pueden
abrir en domingo, aunque reconoce que esto es difícil porque supondría
aumentar la plantilla de estos negocios que suelen ser familiares.
Mañó reconeix a Las Provincias que els xicotets comerços no tenen
fàcil obrir en diumenge perque haurien d’aumentar la plantilla i
normalment són negocis familiars

El alcalde sostiene que no quiere perjudicar a ningún comercio pero también
considera que “debe primar el interés general”. También reconoce que han
cerrado varios comercios desde hace un tiempo a esta parte pero añade que
se crean otros. “De hecho- afirma- se han solicitado dos licencias para la
apertura de un nuevo horno y una librería”. Mañó relató que los hábitos de
consumo entre los vecinos de Daimús han variado mucho en los últimos años
y que muchos de ellos acuden ahora a las grandes superficies en detrimento
de los pequeños comercios que “se han especializado en productos de otra
calidad para poder competir con las grandes superficies”. El Bloc cree todo lo
contrario y pone como ejemplo que el gobierno valenciano, del mismo signo
que el de Daimús, “no hace nada ante la crisis del calzado o el textil”.

També reconeix que han tancat comerços, per afegix que n’han
obert dos de nous (un forn i una llibería)

Plenari del 31 de març

El pressupost de 2005 aprovat
amb un notable retardament
Tot i això s’ha aconseguit avançar-ho tres mesos respecte a
altres anys
Aprovació del pressupost municipal
Des del Bloc es va assenyalar que per fi s’havia trencat al final la tradició de
aprovar el pressupos de l’any present a finals de juny. Avançar tres mesos
l’aprovació del pressupost és positiva però caldria haver aprovat els
pressupostos del 2005 en octubre de 2004. Jesús Romero ha indicat que fins
ara molts pressupostos s’aprovaven quasi un any després de quan s’havia de
fer i es congratula del fet que l’alcalde es propose normalitzar el tema
legalment encara que el tribunal de comptes també havia col•laborat molt en
aquest canvi d’actitud a l’enviar-li una requisitòria a l’alcalde demanant-li els
comptes de 2003.
Des del govern municipal popular es van acceptar vàries de les propostes del
Bloc: que se subvencionara a l’única associació de veïns que hi ha al poble,
que es contemplara una partida per dur endavant una xarxa WiFi d’internet, o
que es limitara la indemnització per allotjament (que no tenia cap limitació).
En canvi, altres de les iniciatives que va presentar el regidor Jesús Romero
van ser rebutjades: com l’extensió de la subvenció per llibres als alumnes de
l‘ESO i no sols de primària, que determinades su subvencions “indirectes” a
diferents associacions passaren a ser “directes”. El resultat va ser que el Bloc
es va abstindre en la votació de pressupostos.

La dedicació dels regidors
Una de les novetats dels pressupostos d’aquest any, és que s’alliberen
parcialment (això és que cobraran un sou de l’Ajuntament) dos regidors del
PP per posar ordre en l’Ajuntament. Nosaltres, considerem la necessitat de
què hi haja algú que pose ordre en l’Ajuntament, i preferim sempre que
siguen dos regidors a mija jornada, abans que un estrany a salari complet,
però vam advertir que si no s’arribava a un consens de tots els grups polítics,
podria generar enfrontaments molt durs que de segur acabarien generant
situacions molt desagradables. Com que estava pendent des de fa molts anys
el tema de la subvenció als grups polítics municipals, vam fer una proposta de
consens, que van acceptar PSOE i PP: Tots acceptem que hi haja, a més de
l’Alcalde, dos regidors més del PP que es dediquen a mitja jornada, cobrant el
salari corresponent, a fer funcionar l’Ajuntament, i , a més, l’Ajuntament a
partir d’ara subvencionarà als grups polítics amb una quantitat semblant a la
que es rep als municipis del voltant.
Aprovació del projecte d’estatuts del consorci del Pla Zonal de
Residus:
Després de tots els problemes haguts en la gestió dels fems com a
conseqüència del tancament de la planta d’Ador, ara s’esta organitzant un
consorci entre tots els municipis de la Safor i Vall d’Albaida en col•laboració
amb la Generalitat i Diputació.
S’aprova la participació en el consorci del Pla Zonal de Residus, sense
canviar un sistema de votació injust que pot fer saltar la institució
pels aires per part dels municipis més grans
EL gran problema es planteja en el sistema de votació intern per prendre
decisions en el consorci de tal manera: una població de menys de 250
habitants té 1 vot, mentre que Gandia, Oliva o Ontinyent en tenen 7 vots
cadascun. A Daimús en principi queda en el punt mig on ni li beneficia ni li
perjudica el sistema de votació. El problema d’aquest sistema de votació es
que genera que una minoria d’usuaris del consorci poden fàcilment imposar a
la majoria la seua voluntat, amb l’agravant que qui paga és la majoria.
Per evitar disputes pel control del negoci del tractament de residus urbans el
Bloc va presentar una esmena dient que acceptàvem que Daimús
s’incorporara al consorci, acceptàvem les quotes de representació però amb
un canvi en el sistema de presa de decisions: que per prendre una decisió
calga la majoria absoluta dels vots dels representants dels municipis que
representen amb més població. Sinó es crearà un greuge amb les localitats
més grans que paguen més. Com que no va ser acceptat adjuntar l’esmena a
la proposta d’adhesió com a vot particular el BLOC es va abstenir.

Funcionarització dels agents de policia local
Es tracta de passar a funcionaris mitjançant una oposició restringida als
actuals treballadors contractats (de forma irregular) per fer legalment
funcions de zeladors, per que siguen legalment auxiliars de policia local. Els
nous funcionaris s’integrarien en el cos d’auxiliars de la policia local a extingir,
tot i que continuarem sense disposar d’un autèntic cos de policia local, és un
tímid avanç per solucionar a este greu problema. Des del Bloc se li va
manifestar a l’Alcalde que encara que recolzem la proposta considerem que el
que cal és fer el més aviat possible un autèntic cos de policia local, i que açò
arregla el problema en que pot trobar-se aquest personal durant l’exercici de
les seues tasques, ja que actualment no tenen cap recolzament legal, però
continuem sense solucionar el problema de la mancança de policia local.
Renovació del Consell Local Agrari
Després de més de cinc anys sense reunir el Consell Local agrari, han decidit
renovar-lo per que se’ls han fet massa majors els membres. Dels 10 membres
6 són proposats pel PP (5 llauradors i el regidor d’agricultura), i un
representat per CCOO, un altre per UGT, pel Bloc i pel PSOE. Amb una
composició dessignada majoritàriament pel PP, resulta sorprenent que el
partit en el govern perdera sistemàticament les votacions, i per això l’alcalde
va deixar de convocar el consell agrari durant 5 anys.
El govern municipal del PP ha renovat el Consell Local Agrari que no
reunix des de fa 5 anys després de perdre votacions de manera
sistemàtica per por a que li tiren en cara les seues deficiències.
Altres temes tractats al plenari
Es va aprovar l’expedient de rectificació d’inventari de bens a 31-12-2003.
També es va votar a favor de sollicitar l’exempció IBI rústica en compensació
de les gelades de febrer i del reconeixement del trieni al funcionari Jose
Bernardo Ferrer. A més, és va concedir una certificació d’obra, es va aprovar
adherir el municipi al programa mancomunat SEAFI de suport a famílies amb
problemes de desintegració i a un programa de teleasistència per a víctimes
de violència de genero.

Mocions presentades
El PSOE va una demanar que la píndola postcoital (píndola de les 48 hores) es
poguera comprar a les farmàcies. Des del Bloc es va recolzar la proposta,
però el PP la va refusar amb l’argument de que ells consideraven era abortiva

de la qual cosa estan en contra. Des del Bloc els van desitjar de tot cor que
mai ni elles ni cap filla seua es trobara amb la necessitat d’utilitzar-la.
El PSOE va una demanar que la píndola postcoital (píndola de les 48
hores) es poguera comprar a les farmàcies. Des del Bloc es va recolzar
la proposta, però el PP la va refusar amb l’argument de que ells
consideraven era abortiva de la qual cosa estan en contra. Novament
imposen les seues conviccions morals a la resta de la societat, negantnos possibilitats i drets, confonent l’àmbit privat amb el públic.
Des del Bloc Nacionalista Valencià es van presentar 4 mocions de les quals
van ser tractades dues d’elles, aplaçant les altres. En la primera es demanava
que en el cas de la vulneració de la Llei d’Horaris Comercials per l’Hiper Vidal,
que per recolzar al petit comerç de Daimús, que comunicara a la Conselleria
d’Industria i Comerç la situació de pressumpta vulneració de la legalitat vigent
per part de Vidal. El PSOE es va oposar frontalment perque podrien obligar a
l’Hiper a tancar els diumenges, mentre el PP va proposar demanar-li a Vidal
quins diumenges pensava obrir. El Bloc va acceptar la proposta del PP,
sempre que es concretaren dates i términis, però el PSOE es va negar i al
final es va rebutjar la proposta dels nacionalistes amb el vot negatiu del PP i
l’abstenció del PSOE.
L’altra moció presentada pel Bloc tenia a vore amb la proposta de què els
ajuntaments també participaren en la reforma de l’estatut valencià per què es
manifestaren sobre quines serien les competències mínimes que haurien de
tindre. L’argument del PP i del PSOE per votar en contra de la moció va ser
que ells no entenien d’eixes coses i que per a això ja estaven els diputats.

El regidor del Bloc, Jesús
Romero, ha presentat
diferents iniciatives per
modificar els
pressupostos locals.

Precs i preguntes
Se li va tornar a preguntar al govern municipal per part del Bloc si s’havien
solucionat els problemes de l’aigua dels Pedregals, l’alcalde contestà que
segons el tècnic municipal, el problema ja estava arreglat. Se li va demanar
per part dels nacionalistes que se li comunicara a Telefònica el nom dels nous
carrers, per que telefònica els incloga en la nova direcció als usuaris en el
rebut. La resposta va ser que Telefònica és una empresa privada i
l‘Ajuntament no té res a veure amb eixe problema, quan el que se li
demanava era que comunicara el nom dels nous carrers. Finalment, també se
li va demanar que retirara els cotxes abandonats que hi ha al carrer
Assagador, cosa que va acceptar sense que fins avui se n’haja retirat cap.

Per rebre per mail o correu postal la revista o
collaborar amb articles o amb el Bloc, envia’ns la teua
adreça o mail a: blocdedaimus@hotmail.com.

El turisme sostenible a les nostres costes
Maria José Caballero de Greenpeace.
Article aparegut a la revista Green de l’ONG ecologista
A finals de gener s’ha celebrat la Fira Internacional del Turisme, FITUR, a
Madrid. Coincidint amb este esdeveniment Greenpeace ha demandat un canvi
en la industria de “sol i platja”, model turístic que degrada el litoral. Les seues
conseqüències ja es reflectixen en les males xifres del turisme, un sector
considerat el motor de l’economia espanyola. Malgrat que cada anys es baten
rècords de visitants a les nostres costes, l’ocupació dels establiments hotelers
i els beneficis que els turistes deixen en el nostre territori disminuix i molts
negocis estan deixant de ser rendibles. Fins i tot, algunes regions costaneres
comencen a vore com baixa el seu nombre de turistes. Les dades d’este estiu
facilitats per l’Institut d’Estudis Turístics mostren com Galícia, Canàries, País
Valencià i Euskadi han rebut menys turistes que l’any anterior.

Les platges i les aigues del mar són els reclams que tenim al
poble per atraure al turisme que genera molts llocs de treball.
El lobby turístic Exceltur ha realitzat una anàlisi del sector els resultats de la
qual coincideixen amb les denúncies de Greenpeace: el model actual de
turisme no funciona bé i ha de canviar-se. La desaparició accelerada de les
platges i ecosistemes del litoral repercutix negativament en la industria del sol
i platja.

Les propostes de Greenpeace presentades durant la celebració de FITUR
demanen que el medi ambient de la costa es convertisca en el millor valor
d’un sector turístic que ha de canviar si vol sobreviure. Els responsables de
comunitats autónomes, ajuntaments i promotors privats han d’afrontar que el
futur de l’activitat turística está lligada a la bona conservació de les costes.
Este canvi de perspectiva que passe a respectar el medi, ha de ser liderat pel
Ministeri de Medi Ambient (...).

Hauriem de procurar tindre una aigua neta i unes platges que es
conserven i es regeneren
Greenpeace considera que els principals problemes que afecten al litoral són
les següents:
• Saturació urbanística: el seu principal reflex són els plans urbanístics
de les localicats costaneres que es basen en omplir la costa de ciment
per a mantenir la indústria del turisme de sol i platja. S’obliden de
conceptes com la qualitat de vida i la necessària conservació del
patrimoni ambiental i cultural. (...) La costa mediterrània té el 34% de
la seva extensió urbanitzada, i, cada dia sorgixen nous projectes de
construcció.

El govern municipal de Daimús no es preocupa per que cessen
els abocaments d’aigua contaminada al mar procedent de les
fosses sèptiques
•

Assetjament dels espais naturals del litoral: Greenpeace ha detectat
que el turisme més especulador es dirigix ara als últims espais verges
de la costa espanyola. Comencen a omplir-se de grues per la
construcció espais com el Delta de l’Ebre o el Cap de Gata a Almeria.

Amb unes aigues contaminades mai tindre’m una bandera
blava que ens permetria tindre més turisme
•

Contaminació: caldria acabar amb tots els abocaments contaminants
al litoral, i això hauria de ser una prioritat a totes les regions
costaneres. Una análisi realitzada per Greenpeace l’any passat posava
de manifest que més del 50% de les localitats de la costa aboquen
directamente al mar i sense depurar les aigües residuals tant urbanes
com industrials.

(...)

