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Els tribunals paralitzen la privatització de la llum a Daimús 

Compromís afirma que la mala gestió del concurs públic per la gestió de la llum està fent que l’ajuntament 

continue pagant-la a preus altíssims. 

Un jutjat de Madrid ha anul·lat les bases de la licitació per a privatitzar el servei municipal d’enllumenat públic a 

Daimús. A més del recurs presentat per part de Compromís Daimús als jutjats de València, una altra empresa, 

participant en el concurs d’adjudicació de la gestió de la llum, també havia presentat un recurs en els tribunals de 

Madrid. Mentre el tribunal contenciós-administratiu de València admetia a tràmit el nostre recurs, el de Madrid 

determinava la paralització cautelar de l’adjudicació. Poc temps després es produeix el pronunciament definitiu del 

tribunal de Madrid en el qual dóna tota la raó a l'empresa recurrent, i accedeix a tot el que demanava, i d'entre altres es 

troba l'exclusió del procés d'adjudicació de l'empresa Fulton per actuació temerària pel que fa a la promesa de 

contractació gent. Amb tot, la decisió més important, per a les implicacions que té per a Daimús, és que els tribunals 

anul·len les bases de la licitació de la gestió de la llum: el procés s’ha d’iniciar de nou.  

A hores d’ara, la situació en aquest moment és que no hi ha hagut licitació, Fulton no és ja l'empresa adjudicatària. A 

més no hi ha bases per poder adjudicar de nou. D’altra banda, el tribunal contenciós-administratiu de València, ha 

acceptat la demanda de Compromís de Daimús i ha determinat la suspensió cautelar de l'adjudicació. Açò genera una 

nova dimensió: no només no tenen adjudicació, ni bases, sinó que tampoc poden aprovar-ne de noves, ni 

realitzar una nova adjudicació mentre no es resolga el contenciós presentant per Compromís. Això, a la pràctica 

serà la nova corporació, sorgida després de les eleccions del 24 de maig qui decidisca com reduir el consum i la 

factura. COMPROMÍS proposa gestió pròpia de l’ajuntament contractant anualment amb l’operadora que oferte millors i 

preus i paral·lelament fer les inversions necessàries per tal de reduir el consum .  

Les nostres crítiques van referides a un procés poc transparent, que no mira pels interessos del poble, que ens fa 

pagar preus excessius, que no incorpora la sostenibilitat i l’estalvi i amb un contracte per massa anys. L’adjudicació es 

fa en condicions desfavorables per al poble. A més, l'empresa a la qual se li havia adjudicat, tampoc no havia 

demostrat suficientment, en els papers presentats, la seua solvència tècnica. 

Al principi del procés nosaltres dèiem que alguna cosa hauran fet mal des del govern municipal, regentat pel 

Partit Popular, per a que dos jutjats admeteren a tràmit dos requeriments diferents, però ara la pregunta és un 

altra: Han fet alguna cosa bé? Els vam avisar i no van voler escoltar-

nos, ara tenen l'empastrada que ells mateixa han creat. Haurien de 

demanar disculpes al poble, perquè a causa de l’obstinació del 

Partit Popular, i de no voler escoltar a ningú, el poble continuarà 

pagant uns rebuts d'electricitat altíssims, que els altres pobles 

veïns ja han alleugerat canviant bombetes per LEDS amb les 

subvencions de la Diputació. Cap ajuntament del voltant ha volgut 

escoltar els cants de sirena de determinades empreses que prometent 

l'oro i el moro han acabat deixant l'Ajuntament de Daimús en 

l’estacada. Senyor alcalde, el poble de Daimús mereix una disculpa 

per part de vosté. No potser que tinga ja tres resolucions judicials en 

la seua contra i encara no haja reconegut els seus errors i demanat 

disculpes per les conseqüències de la seua forma d'actuar. Estem 

parlant de centenars de milers d’euros que podria estar estalviant-se 

l’ajuntament i, per tant, totes i tots les veïnes i veïns. 
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Un intent d’adjudicació de la gestió de la llum contra els interessos del poble 

Compromís acusa al Partit Popular de beneficiar una empresa privada per damunt dels interessos dels veïns 

L’empresa guanyadora del concurs anul·lat judicialment tenia l’adjudicació per 16 anys, un període excessiu 

des de qualsevol punt de vista 

L’anul·lació del concurs per la gestió de la llum ha estat una molt bona notícia per als interessos del poble. I el fet que 

haja de ser la nova corporació qui definisca un nou model per a la gestió de la llum una oportunitat perquè els veïns de 

Daimús puguen apostar per l’estalvi energètic i la sostenibilitat tant econòmica com ambiental. Amb tot, no deixem de 

constatar que l’adjudicació tenia molts punts foscos, més si partim del que se’ns “venia” des de l’Ajuntament. El govern 

municipal del Partit Popular assegurava haver aconseguit unes condicions molt avantatjoses i que l’empresa que havia 

guanyat anava a regalar al municipi 9 mesos de llum. Des del sentit comú sabem que ningú dóna duros a quatre 

pessetes. I, efectivament, les bases del concurs estipulaven que no es tractava que ens regalaren 9 mesos de llum, 

sinó que durant els primers nou mesos en els quals l’empresa assumia la gestió, l'Ajuntament continuaria 

pagant la factura, i seria a partir d'eixe moment com a més tard quan es faça càrrec l'empresa concessionària 

de les factures. El que ens havien venut era fum, però el pitjor no és el fum sinó que en els pressupostos de 2014 

no s'havien computat com a despeses 9 mesos d’electricitat i això tindrà conseqüències greus en els comptes 

de l'Ajuntament.  

Una adjudicació per 16 anys i en condicions poc avantatjoses 

Tot i la nostra oposició a la privatització vam participar de la redacció de les bases per aconseguir el màxim de 

garanties i que no es vulneraven els drets dels veïns. En aquest procés vam denunciar que la durada de 16 anys 

era excessiva, especialment perquè tal i com avancen les innovacions elèctriques podíem trobar-nos amb que quan 

s'acabara el contracte, ens deixaren una instal·lació elèctrica totalment obsoleta i que condiciona en excés el futur 

del poble. Per part de l'Alcalde no es va voler reduir de cap forma aquest termini.  

La segona qüestió era que si hi havien, tal i com ens deia l’alcalde, empreses que estaven disposades a oferir una 

rebaixa del 15%, el que havia de fer-se era una subhasta partint ja d'esta rebaixa per aconseguir-ne més. Tot i 

l’obvietat d’això les bases, aprovades amb la majoria absoluta del PP i la companyia del PSOE, van partir de zero 

per arribar només a un màxim del 15% de rebaixa.  

Continuem pensant que es podia aconseguir un major estalvi amb els ajuts de la Diputació per canviar l'enllumenat a 

LEDs, que consumeixen molt menys, i gestionar any a any amb la comercialitzadora de llum que oferira millors tarifes. 

Açò últim és que estan fent un gran nombre d’empreses i institucions i estan aconseguint importantíssimes rebaixes en 

la factura de la llum.  

El vot de Compromís no podia ser un altre que NO a la privatització de la gestió de la llum i molt menys amb 

aquestes condicions. 

Un concurs poc transparent 

A més, les bases per a que diferents empreses pogueren participar, no havien estat publicades al Butlletí 

Oficial de l'Estat ni al Butlletí Oficial de la Província, tal i com marca la Llei de contractes de l'estat, i tal com 

constava en les pròpies bases, ni com indicava la web de l'Ajuntament. Li ho vam dir a l'alcalde de paraula per a que 

paralitzara el procés, i procedira a la publicació. Però no ens va fer cas. Li ho vam dir per escrit, presentant un recurs, i 

ens va contestar a partir d’una consultoria privada, en lloc dels serveis jurídics de l’Administració, amb arguments 

inacceptables.  
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Considerem que el govern municipal del Partit Popular no hauria de recórrer a una consultoria quan té serveis jurídics 

o pot recórrer als de la Diputació. Els serveis privats sempre seran parcials. En canvi, els serveis jurídics han de 

resoldre d'una forma neutral. El que no acabem d’entendre són les explicacions de l’alcalde dient-nos que 

aquesta consultoria la paga l’empresa que havia guanyat el concurs. És a dir, l'empresa que va a beneficiar-se de 

l'adjudicació, és la que va a pagar un recurs que se li fa a l'Ajuntament sobre el propi procés d'adjudicació. Anem aviats 

els veïns si les empreses interessades, són les que van a pagar les contestacions als recursos que fan els veïns. Un 

fet totalment inacceptable i de molt dubtosa legalitat. 

Una gestió de la llum erràtica amb dubtós estalvi econòmic i energètic. 

La gestió de la llum a Daimús ha estat erràtica al municipi de Daimús per part del govern municipal del Partit Popular: 

sense idees clares, sense un projecte clar. Les seues polítiques d’estalvi econòmic i energètic no han tingut bons fruits. 

A més, les decissions s’han pres de forma prepotent i sense consens. Des de Compromís considerem que les 

mesures a prendre en aquest sentit havien de ser consensuades amb tots els grups polítics, i valorades amb 

les seues conseqüències presents i futures. Cosa que no es va fer mai. 

La primera mesura de l’actual govern municipal del Partit Popular va ser una imposició de l'alcaldia. Es pretenia 

rebaixar la factura elèctrica reduint el corrent que arribava a les faroles, i apagant de cada dues o tres faroles una. Era 

una mesura que no es podia aplicar perquè no hi ha l’opció de fer apagament selectiu de faroles a tot el municipi, 

perquè la instal·lació elèctrica no ho permet. Això podia generar forts greuges comparatius entre veïns residents en 

diferents llocs quan tots paguen els mateixos impostos. A més, aquesta mesura generava molts dubtes: Quants anys 

duraven els aparells que calia posar? Quant s'estalviava realment d'energia? El que anàvem a estalviar en la factura 

elèctrica era el mateix, o més del que ens anava a costar la instal·lació dels aparells? Segons dades de l’Alcalde ha 

contribuït ha estalviar, però donat que no és legal apagar llums deixant sense un mínim de luminositat zones 

urbanitzades, es va tindre que abandonar. 

Una auditoria energètica municipal ha 

posat de manifest el mal estat en què 

es troben els quadres elèctrics 

municipals. Amb les ingents quantitats 

de diners que s'ha gastat l'Ajuntament 

tots els anys en manteniment elèctric, 

com és que tenien els quadres en 

aquest estat?. 

Mesures d’estalvi 

L’alternativa que vam proposar (i que continuem proposant) des de Compromís era  

PRIMER. Buscar altres proveïdors d'energia elèctrica més econòmics o empreses que es dediquen a abaratir el 

cost energètic canviant de subministrador d’energia i agafant el més barat en funció de cada moment. Aquesta 

última és una pràctica habitual de moltes institucions, tant públics com privats, i que genera un considerable estalvi. 

SEGON. Acollir-se al pla de subvencions de bombetes LED ofertat des de la Diputació de València. 

Podem afirmar que l’estalvi hagués sigut major i ja estaríem gaudint d’ell.. El Partit Popular, com sempre, no va 
voler escoltar. ¿Quants diners està perdent l’ajuntament de Daimús per aquesta obstinació del Partit Popular? 
Milers i milers d’euros. 
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La CONTRAPORTADA que PODRIA SER PORTADA 

PREGUNTES PLENARI MARÇ 2015 I ALTRES QÜESTIONS DIVERSES 
 

SITUACIÓ PGOU. Daimús continua sense Pla General d’Ordenació Urbana. Tot i que al llarg de la legislatura hem 

preguntat en més d’una ocasió. Molt poques les respostes. És inacceptable que un poble com Daimús continue sense 

Pla General d’Ordenació Urbana, no el va tindre en els anys de la bambolla i continuem sense tindre’l a hores d’ara. La 

falta de transparència en temes urbanístics és i ha sigut una constant en el govern del Partit Popular. 

DAIMÚS RECUPERA MÉS DE 200 HABITANTS EN UN ANY A la revista de maig de 2014 parlàvem de la forta 

davallada de població des del màxim que va tindre en 2007, situant-se en 2013 en 2.830 habitants. En 2014, hi ha 

hagut un augment arribant als 3.062, població molt similar a la que teníem en 2009. 

EL POSTE DE LA LLUM, L’OCA I EL FORAT QUE TOT S’HO POT 

ENGOLIR. Ho hem dit als plenaris, als videoblogs, a aquesta mateixa 

revista i ni cas. Com d’una total irresponsabilitat ahí està el forat en mig de 

la vorera. Els vianants han de baixar d’ella si volen passar per allí, punt on 

es fa més estret el carrer perquè enfront està el poste de la llum. Però a 

més el forat està ple de tanques que posen en perill fins i tot a altres 

cotxes, motos o bicicletes que passen per allí perquè les mateixes 

tanques que ha posat l’ajuntament quasi permanentment envaixen el 

carrer de forma totalment perillosa. Esperem que no passe res. 

ENGANXES DE BICIS. Sense paraules. En el plenari de desembre de 2013 demanàrem que s’estudiaria la possibilitat 

d’afegir el nostre poble a la xarxa de SAFOR BICI perquè teníem notícies que la instal·lació de les bases per a 

bicicletes no és tan car com se’ns havia comunicat a principi d’aquesta legislatura. En març del 2014 tornarem a 

preguntar i tornarem a tindre el silenci per resposta, ara ho hem fet per escrit i, entre altres perles ens diuen, que no 

han pogut localitzar al regidor del PP de l’Ajuntament de Gandia que és a qui correspon la gestió del Bici Safor. Sort 

que és del seu partit, sort que ix sovint als diaris, ràdio i televisions locals, sort que Gandia és un municipi proper a 

Daimús, ... però resulta que l’alcalde i regidors del PP de Daimús en any i tres mesos no han pogut localitzar-lo. 

PRESSUPOSTOS SENSE LLUM = MÉS DIFICULTATS ECONÒMIQUES PER A L’AJUNTAMENT. No tenim 

pressupostos i, literalment, ho fien tot, una vegada més, al tema de la llum. Tornem a pensar que és tracta d’una 

irresponsabilitat o un no saber com fer els pressupostos. Serà per què a més dels problemes de la llum tenen 

veritables problemes de diners a l’ajuntament? Com pot ser que un poble com Daimús amb les contribucions que cobra 

tinga problemes econòmics? Serà que porta en el govern el mateix partit des de fa més de vint anys? 

EVOLUCIÓ DEUTE MUNICIPAL. Segons el Ministeri d’hisenda, dades sempre a final d’any: 

Any 2010 884.000 € Any 2011 1.047.000 € Any 2012 1.505.000 € Any 2013 1.334.000 € 

AJUDES LLIBRES. Prioritats. Ens van parlar de prioritats. Anuncien que van a comprar 20 equips portàtils per a 

l’escola, està molt bé, però parlant de prioritats hauria de ser una prioritat haver pagat totes les ajudes de llibres. 

Queda molt bé dir que es donen ajudes, però queda molt millor, realment, fer-les efectives. 

LLOGUER DELS HORTETS. Quasi després de tres anys anunciats, definitivament es posaran en marxa. El que no 

entenem si encara hi ha per llogar perquè no s’anuncia aquesta situació per tal que tots puguen ser adjudicats?. 
 

24 DE MAIG ELECCIONS LOCALS I AUTONÒMIQUES. TU DECIDEIXES 

Edita: BLOC-coalició compromís per Daimús. Tirada de 1.200 exemplars. Edició tancada el  24/03/2015 

Pots trobar la nostra publicació en: http://daimus.compromis.ws/ 

Pots fer-nos arribar propostes, suggeriments, preguntes, ... a: blocdedaimus@hotmail.com // 
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