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El PP ens puja un 10% la contribució  
 

BLOC-Compromís defensa que no s'incrementen els impostos 
municipals. 

 
 

El 29 de desembre es van aprovar les ordenances fiscals de Daimús per al 2012 
amb el vot a favor del PP i el BLOC-Compromís de Daimús. Es va acceptar la 
proposta del BLOC-Compromís que tenia com a plantejament general 
beneficiar als residents empadronats i no pujar-los  els impostos. 
Malgrat la decisió en l'àmbit municipal, el nou govern espanyol, del PP, va 
aprovar just l’endemà per decret pujar la contribució de les cases en un 
10%. Una mesura que els populars no van anunciar ni al seu programa ni 
durant la campanya electoral, el que suposa un clar engany als votants. La 
justificació, que se situa en l’enorme dèficit de les comunitats autònomes, resulta 
contradictori ja que la majoria estan governades pel mateix PP. En concret, tres 
de les que estan més endeutades han estat governats pels populars des de fa 
quasi dues dècades com ara: València, Madrid i Múrcia. 

 

Els impostos, taxes i preus municipals en 2012 
Escoleta. L'escoleta manté el preu de 70 € per xiquet resident. A més, a 
proposta del BLOC-Compromís, es va acordar reestructurar les hores d’acollida 
de 8 a 9 i de 5 a 6, establint-se un preu de 10 € per a un hora tot el mes i 20 € 
les dues hores tot el mes.  

 

Fems. A partir del mes de juliol serà el Consorci de Residus, organisme nou, 
l’encarregat del transport i tractament dels fems i l'Ajuntament només 
s’encarregarà de la recollida. Per açò les taxes municipals de fems es baixen un 20 
%, seguint la recomanació que s’havia fet des de la Mancomunitat de Municipis de 
la Safor. De forma que una part se li pagarà a l’ajuntament i l’altra al Consorci. 

Serveis de polisportiu i gimnàs. En general baixen les entrades i abonaments 
per als empadronats i augmenten per als no empadronats. 

Impost sobre vehicles. Es mantenen els preus i s’afegixen a proposta del BLOC-
Compromís dues noves bonificacions: del 75% per a vehicles elèctrics i del 50% 
per als que contaminen menys de 120 g/km. 

Guals. Es reestructura l’escala corregint errors, però, en general els preus 
augmenten només en funció de l’IPC. Per a les entrades sense gual es mantenen 
els preus. 

Retirada de cotxes per grua. En este cas es va aprovar un augment equivalent 
a l’IPC per al cas de turismes.  

Ordenança per drets d'examen. S'aprova regular per ordenarà els preus a 
pagar pels drets a examen per a presentar-se a oposicions en l'àmbit municipal. En 
compliment del document aprovat en la passada legislatura de Relació de Llocs de 
Treball s'han de convocar oposicions per a obrir noves ofertes laborals. Les 
oposicions van sempre acompanyades d’unes taxes de dret d’examen.  

Impost de Bens Immobles (IBI). Malgrat que tots els grups municipals vam 
aprovar no pujar l’IBI, la contribució de les cases puja un 10% perquè el nou 
govern espanyol del PP ho ha decidit així per decret. 
 

La continuïtat marca els pressupostos de 2012  
 

BLOC-Compromís vota en contra dels pressupostos 
 

Els pressupostos de Daimús per al 2012 són clarament continuistes, ja que no han 
aportat diferències significatives respecte anys anteriors. De fet, si li restem els 
ingressos extraordinaris que es van produir l'any passat -a partir de les taxes 
l’aigua potable i la venda de solars- els pressupostos són pràcticament els mateixos 
de 2011. És a dir, els nous pressupostos segueixen el model que ha dut a 
l'Ajuntament a l’elevat endeutament. Des de BLOC-Compromís s'aposta per 
un canvi en la política de despesa basada en l'estalvi i, sobretot, en 
millorar la gestió i aconseguir major eficiència en la recaptació dels 
ingressos i en la gestió de les despeses. En base a aquest continuisme, els 
tres regidors de BLOC-Compromís vam votar en contra d'uns pressupostos on la 
taxa dels fems supera en 100.000 € la previsió de costos de recollida del fem. Per 
definició els ingressos de les taxes són per a cobrir les despeses i no per a 
generar-li benefici a l’ajuntament. 
 



Subvencions 
Respecte les subvencions, un any més l'Ajuntament les atorga de forma arbitrària. 
No es distribueixen els diners en funció de l'activitat que desenvolupen, 
sinó en funció de l'afinitat que tenen al govern municipal.  
Com diu el refrany, “qui té padrins el bategen”, en aquest bateig, algunes 
associacions no tenien padrí encara que desenvolupen moltes activitats i 
actuacions al llarg de tot l’any. El PP mana i així és com han quedat les 
subvencions a associacions per al 2012: 

 

ASSOCIACIÓ IMPORT ASSOCIACIÓ IMPORT 

Banda de música 14.000 Ames de casa 5.000 

25 aniversari banda música 3.000 Manteniment edifici església 5.000 

Daimús, CF 14.000 Obres benèfiques 3.000 

Llibres de text 14.000 Associació empresaris 1.500 

Diversos esports 12.000 Moto club Daimús 1.500 

Jubilats 10.000 Comunitat regants 1.200 

Diversos cultura 10.000 Costalers 1.000 

Festers 10.000 Església 1.000 

Danses i dolçainers 7.500 Grup de teatre 600 

400 aniversari carta pobla 7.000 Marge Gros 500 

Agricultura 5.000   
 

Falta de transparència 
Una part important de la documentació sobre els pressupostos que es facilita a 
l'oposició es fa hores abans del plenari en què s'han d'aprovar. Això dificulta que 
els números de l'Ajuntament puguen ser estudiats i rebatuts pel BLOC-
Compromís o pel PSOE, i és clarament antidemocràtic i una pràctica de 
poca transparència amb els diners de tot. No permet a l'oposició pronunciar-
se amb criteri. Una mostra d'aquesta falta de transparència són les bases 
d’execució i de la plantilla de personal. Especialment en el cas de la plantilla de 
personal, on s'han produït canvis dels quals no s'ha informat correctament als 
grups de l'oposició, ni s'han detallat, ni tractat, ni s'han aprovat pel plenari. 

 

Bloc-Compromís reclama transparència en la 
contractació municipal 

 

En compliment d'un acord entre tots els grups durant la 
legislatura passada 

 

La falta de transparència a l'hora d'atorgar treball públic per part de l'Ajuntament 
ha estat la tònica general durant els anys que porta governant el PP, més de 
vint. Des del Bloc-Compromís es creu que el treball és un dret de tota 
persona i no un favor que es fa des de l’alcaldia amb els diners de tot el 
poble. Tots els veïns de Daimús que vulguen optar a treball a l'Ajuntament han 
de tindre garantides igualtat d'oportunitats.  

Per això la legislatura passada Bloc-Compromís va plantejar a través de mocions que 
es crearen borses de treball amb uns criteris objectius i transparents per a la 
selecció de personal. No van ser recolzades pel PP. Això sí a finals de legislatura per 
tal de regularitzar la situació d’alegalitat en la qual s’hi trobaven molts dels 
treballadors de l’Ajuntament se’ns va presentar un document que, entre altres 
qüestions plantejava el compromís d’obrir-se borses de treball públiques i 
transparents. Este document, avalat pels sindicats, es va aprovar amb el 
recolzament de tots els grups polítics de l'Ajuntament.  

Fins ara, este document no s'ha pogut aplicar en la seua totalitat sent el més evident 
que l'Ajuntament ha actuat a partir de la política de fets consumats i contractant 
sense crear una borsa de treball ni una oferta pública. BLOC-Compromís 
denúncia l'incompliment en la creació  d'una borsa de treball per a 
contractar a nous treballadors de l’Ajuntament, tal i com estava contemplat 
en l’acord i un dels motius principals pel qual el nostre grup polític va donar suport a 
eixe acord. Si calen, s'han de contractar nous treballadors per a l'Ajuntament , però 
seguint sempre uns criteris de transparència, capacitat, mèrit i, especialment 
en aquests moments de crisi i atur, de necessitat real de la faena.  

Homologació de salaris entre treballadors públics 
Després de demanar-ho al llarg de tots els plenaris d’aquest any, BLOC-Compromís 
ha aconseguit que es complira l’acord de tots els grups polítics en la passada 
legislatura per regular la situació dels treballadors de l’ajuntament, finalment, amb 
data del 29 de desembre es va fer efectiva la primera fase de l’homologació 
salarial corresponent al 2011. BLOC-Compromís també ha aconseguit arrencar 
la promesa del PP que al llarg de la primera quinzena de gener es 
convocarien les oposicions que permetrien fer fixes de dret als 
treballadors públics que ja ho són de fet des de fa molts anys. A més, s'aplicarà 
una revisió de categories per igualar a aquells que fan les mateixes faenes. 
 

L'Ajuntament segueix pagant els deutes d'anys 
passats a càrrec dels comptes de 2010 
 

Liquidació dels comptes de 2010 marcats per la falta de transparència 
 

El problema dels pressupostos presentats per l'Ajuntament de Daimús és que mai 
s'han presentat a temps, algunes vegades s'han aprovat en agost de l'any que 
pertocava, per la qual cosa s'han hagut de prorrogar els de l'any anterior. Això a la 
pràctica ha dut a un descontrol i falta de previsió en la despesa pública. En aquest 
darrer plenari del 29 de desembre ens van presentar la liquidació de comptes de 
2010 a la qual des del BLOC-Compromís vam presentar diverses objeccions, 
especialment en l’apartat d’ingressos per cobrar. Considerem que un percentatge 
important del que diu el govern del PP que li deuen a l’Ajuntament, no es cobrarà mai. 
Preveure que va a cobrar-se uns diners que són de molt dubtós cobrament, 
permet elaborar un pressupost amb un superàvit que no és realista.  



 

I més encara quan en l’exercici 2011 s’han gastat prop de 800.000 € de la venda 
d’una parcel�la i de la subhasta de la concessió de l’aigua potable en pagar les 
factures de l’any 2010 i anteriors que tenien guardades dins dels caixons. A més, 
l'Ajuntament ha demanat un altre préstec a l’ICO -entitat del Govern espanyol- 
per un import de 90.000 €. Com és que en el 2010, segons el PP, Daimús 
acaba amb superàvit i en el 2011 en gasten prop de 900.000 pagant 
factures passades? ¿Quan es devia realment? Falta realisme i 
transparència en els comptes públics de l'Ajuntament. 

BLOC-Compromís reclama un metge per als 
Pedregals durant tot l'any 

 

BLOC-Compromís va reclamar en el 
passat plenari de setembre que es 
mantinga durant tot l'any el 
servei d’atenció mèdica i ATS 
que hi ha durant l'estiu als 
Pedregals. Es va demanar a 
l'Ajuntament que es fera una 
campanya per a conscienciar els 
residents que reclamaren atenció 
mèdica als Pedregals perquè per a 
conseguir-ho caldria tindre més 
cartilles. Amb tot, el Govern 

municipal no ha mogut fitxa des de que va ser elegit, tot i que BLOC-Compromís 
seguirà pressionat al respecte. 

El PP valencià rebutja la construcció de la nova 
escola dels Pedregals 
 

BLOC-Compromís va presentar, a través dels diputats de Compromís a les 
Corts Valencianes, una esmena als Pressupostos de la Generalitat Valenciana per 
tal que s’incloguera la dotació pressupostària en l’any 2012 per a la 
construcció de la nova escola als Pedregals. La proposta va ser rebutjada 
amb els vots del PP. No s'ha d’oblidar que hui per hui tenim en l’escola 6 
barracons i a més l’aula de psicomotricitat, la biblioteca i la sala d’usos múltiples 
han sigut espais reconvertits per a fer classe i no per a l’ús específic per al qual 
s’havien creat. L’escola nova ja no és una necessitat, és una urgència, el 
problema és que el govern valencià del PP no entén d’urgències educatives ni 
d’hospitalàries. A tot això, el govern del PP de Daimús, no sap defensar 
els interessos del poble. 

 

Continuen parades les obres de la Casa de la 
Cultura, amb un prèstec pendent de retornar 
 

Continuen parades les obres de la Casa de la Cultura tot i que havien d'haver 
finalitzat en desembre del 2010 i estem ja en desembre del 2012. Evidentment, en 
un context de deute incontrolat en el Govern valencià, el mig milió d’euros del Plan 
Confiança (de la Generalitat Valenciana) que es va prometre, no s’ha cobrat. No hem 
d’oblidar que esta subvenció de la Generalitat anava lligada a que les obres 
s’acabaren en desembre de 2010. BLOC-Compromís pregunta a l’alcalde sobre este 
tema, i la resposta és, sempre, que s'acabaran les obres i es cobrarà la subvenció, 
però sense concretar res més. El problema, però, és que per a estes obres es va 
demanar un préstec de mig milió d’euros del qual estem pagant interessos i tornant 
el capital. Si tot continua igual podem trobar-nos sense casa, sense subvenció, 
tornant el capital i pagant interessos. 

Urbanisme i obres 
 

L'Ajuntament no aconsegueix que Iberdrola millore les seues 
instal�lacions al poble 
 

En primer lloc tenim el poste del carrer Llebeig que ja 
fa més de dos anys que s'havia d'haver-se retirat i 
continua allí amb el perill afegit que suposa el que el 
carrer siga de dos direccions. La vorera d’enfront 
d’este poste està tapada amb fustes i taulells la qual 
cosa és perillosa per als vianants. Una situació similar 
es produeix en el centre de transformació de la nova 
escola dels Pedregals. Al carrer Sant Antoni, també es 
porta més d’any i mig esperant que es retire el poste 
que van ficar davant dels apartament. Les protestes 
veïnals van aconseguir el compromís de retirada que 
encara no s'ha complit. Però encara hi ha més, en 
primera línia de platja hi ha un transformador molt 
antic i en un estat de conservació lamentable. En 
l'actualitat és un autèntic perill perquè està ple de 

deixalles de qualsevol tipus i més si passa un xiquet. Iberdrola factura a 
l’Ajuntament de Daimús uns 300.000 euros a l’any ¿Què fa l’ajuntament 
que Iberdrola no fi fa cas? 

Nova senyalització carrer Llebeig. S’ha fet tot el carrer de doble direcció, no 
estem en contra però dues objeccions. És necessari ficar algun tipus de banda 
reductora de velocitat i la senyalització que s’ha fet de la torre de llum és molt 
pobra, especialment, ara que els ha donat per apagar faroles de llum.  
 



Nova senyalització Bordes-Pedregals. BLOC-Compromís porta any i mig 
demanant una regulació del transit pel carrer Escorredor per evitar accidents en 
la doble curva que fa el carrer. Després de juntar dues finques i llevar un tros de 
carrer, per fer el solar de les escoles, açò és més evident. Ens han dit en 
repetides ocasions que van a fer-ho ja, però la realitat és que tot segueix igual. 

Clavegueram del carrer Fàtima. BLOC-Compromís du anys demanant, arran 
de queixes de veïns, una actuació que solucione DEFINITIVAMENT els problemes 
de clavegueram i pluvials del carrer. Els tècnics han vist el problema, però 
l’Ajuntament continua sense fer res. 

Pediatra. BLOC-Compromís va demanar que des de l’Ajuntament es sol�licite a 
Conselleria de Sanitat que l’assistència del pediatra siga de tots els dies inclosos 
en els períodes de vacances com Nadal i Pasqua on no hi ha servei. 

Renovació de concessions. Al mes de gener s’ha 
adjudicat de nou el bar del poliesportiu. Però hi ha altres 
concessions que fa anys que tenen caducat el contracte 
de lloguer i que s'haurien d'actualitzar ¿Quants diners 
està perdent l’Ajuntament per aquest motiu?. 

Voreres amb fanals que no deixen passar. BLOC-
Compromís va  demanar al plenari de setembre i 
preguntar al de desembre si s’havia avançat en la 
reubicació dels fanals en el carrer Assagador per a que 
es puga passar amb carro de xiquet o de la compra 
cadira de rodes. Però no s'ha avançat. 

Fanal trencat a primer línia de platja. Un fanal que 
porta més dos estius trencat, i allí continua. Un exponent d’allò que fa 
l’Ajuntament per aconseguir turisme de qualitat.  

Pàrquing a c/Buenos Aires. BLOC-Compromís va demanar al mes de 
setembre que es pintaren les places d'este carrer i s'ha tornat a demanar al 
desembre. Continua igual. 

Porteries i estat del Parquing Flamingo. Ara 
ha fet un any que es van retirar les porteries del 
campet del Flamingo, amb la promesa de reparar-
les i reinstal�lar-les. A hores d’ara ni estan les 
porteries ni es reparen les xarxes metàl�liques. 
Ara l’excusa es que no tenen les xarxes de les 
porteries i, diuen, estan esperant que la diputació 
les envie. Una xarxa de porteria val 30 € !!!!  

Passeig Pedregals Nord. BLOC-Compromís va 
demanar la passada legislatura que se li donara 
continuïtat al passeig central de l’Avinguda de les 
Corts Valencianes, una proposta que es va tornar 

a presentar en el passat plenari de setembre. Ja disposaven de plànols i semblava 
que pel poc cost anava a fer-se de forma immediata, però a hores d’ara encara està 
per fer. En el plenari de desembre no ens van saber dir quan començaria i tampoc 
està inclòs en una partida específica en els pressupostos del 2012. 

Soterrament de les línies telèfòniques. BLOC-Compromís demana, des de fa 
molts anys, que en les zones de nova construcció on encara es mantenen línies 
telefòniques aèries com és en l’Avinguda de la Mar i carrers adjacents, siguen 
soterrades. A això se li afegix un problema en un punt de l’Avinguda de la Mar per 
una tuberia està esclafada i que, finalmente, es solucionarà. Per altra banda, es 
demana que la mà d'obra contractada per l'Ajuntament en els últims temps siga 
utilitzada per soterrar les línies al poble i a més per poder donar servei en aquelles 
zones on no hi ha, com són els carrers Immaculada i Oliva 

 
400 ANIVERSARI DE LA CARTA DE POBLAMENT 

El 15 de juliol de 1612 Vicent Ferrer, senyor del lloc, atorgava la carta de poblament de 
Daimús. Motivada per la dramàtica expulsió dels moriscos de 1609, aquest document es 
pot considerar l’autèntica partida de naixement del Daimús modern, ja que amb ella hi 
ha un abans i un després totalment diferent. Els pactes i obligacions que en ella es 
contemplen són els que van regular la vida dels nostres avantpassats durant segles: el 
que havien de pagar i el que havien de patir, però també l’organització del lloc, l’ús 
de l’aigua, el productes que s’hi conreaven, les terres i cases que se’ls establiren...  

Les cartes de població suposen, així mateix, la constatació d’un món que ha canviat: 
la desaparició dels moriscos i la seua substitució per  repobladors de diferents 
procedències, fonamentalment d’origen mallorquí i eivissenc. Aquesta 
ascendència encara és palpable observant els cognoms que, tradicionalment, han 
estat els més característics de Daimús. I açò és el que enguany, 2012, 
commemorem: el 400 aniversari de les primeres arrels del Daimús actual. 

Des del Bloc-Compromís de Daimús entenem que no estem davant de qualsevol 
aniversari o centenari, estem parlant de l’origen del Daimús modern. De fet, ho 
dúiem en el nostre programa i des del primer plenari d’aquesta legislatura hem estat 
preguntant què es tenia pensat fer per part del govern local del PP. La resposta: una 
comissió s’encarregaria. Ha finalitzat l’any 2011 i la comissió ni s’ha constituït ni 
s’ha reunit. A més els contactes que s’han tingut per part de l’alcalde amb 
associacions perquè contribuisquen amb idees, propostes i participació en la 
commemoració s’han fet, en la gran majoria dels casos, en la darrera setmana del 
2011. Les coses es fan d’altra manera. En aquest cas no tenen excuses que tirar a 
l’anterior govern (on estaven molts dels actuals regidors!!!!), com fan habitualment 
en altres coses. Dóna la sensació que aquesta fita els supera, esperem que el 
bon fer i predisposició de les diverses associacions convidades a participar 
suplisquen la falta d’idees del govern local i, a pesar d’aquest, estem convençuts 
que el calendari d’actes, quantitativa i qualitativament, seran un èxit així com la 
participació i resposta del poble. 

Visita la nostra pàgina web: http:\\www.daimus.compromis.ws 


