
Els últims fets relacionats amb la corrupció dins del Partit Popular han
sacsejat el sistema democràtic al més alt nivell. Caldrà vore si realment
circulaven sobres de diners negres per a pagar sobresous a la cúpula del
PP. Ja vindrà el moment en què això se sabrà ben cert. Ara bé, del que cap
ciutadà o cap ciutadana dubta és que a l'empara del partit dels governs
de l'Estat i de la Generalitat Valenciana s'han instal·lat nombrosos
casos de corrupció milionaris.

A la Comunitat Valenciana, líders en corrupció, imputats i malversació
Malauradament, la música que ara sona a nivell estatal fa anys que és un
soroll ben molest al nostre país. Naseiro, Gürtel, Nóos, Cooperació,
Emarsa, Brugal,... són noms de casos de corrupció que s'han fet famosos
principalment a terres valencianes. Som un trist referent amb un Parlament
valencià amb 11 imputats/des, casos que han arribat al més alt del govern.

Un polític de PPoble
Un regidor del PP de Meliana publicava l'altre dia un article d'opinió en
defensa de la figura del polític de poble. Tenia raó pràcticament en tot. Però
no només cal escriure-ho, cal creure-s'ho. Perquè, què passa quan algú
que fa més de 20 anys que està en política aprofita al seu dia la condició
familiar d'un/a regidor/a que determina un govern per a col·locar-se a
treballar per a l'ajuntament, en este poble o en un altre? O quan un regidor
que accedix a l'alcaldia es posa un jornal considerable, potser per arreglar-
se una bona jubilació i, curiosament, coincidix també que els dos fills entren
a treballar en una empresa pública de transports? O que un regidor considere
l'exercici d'un càrrec públic per a tractar de fer negocis empresarials amb
altres administracions, potser de subministrament de papereria?

Corrupción en el PP, en el Estado, en la Comunidad, en los pueblos
Independientemente de lo que pase con los sobres y las contabilidades
paralelas, la corrupción millonaria se ha instalado en el partido de los
gobiernos del Estado y de la Generalitat. Los casos Naseiro, Gürtel, Nóos,
Cooperación, Emarsa, Brugal... hacen que la ciudadanía lo tenga claro.
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CORRUPCIÓ EN EL PP
A L'ESTAT, A LA COMUNITAT, ALS POBLES



PREPAREM L'ALTERNATIVA
PERE CANO, NOU SECRETARI LOCAL DEL BLOC

INFORMEM PER INTERNET
La pàgina web de BLOC-Compromís de
Meliana s'ha convertit en el referent local
des d'on pots seguir l'actualitat política del
nostre poble, amb informació periòdica i
actualitzada: www.blocmeliana.org

INFORMEM EN LES XARXES SOCIALS
Les xarxes socials són un espai dinàmic,
participatiu i democràtic d'informació. BLOC-
Compromís de Meliana tractem d'estar al
dia en els nostres perfils de Facebook i
Twitter. Fes-te'n amic en blocmeliana.

EMETEM ELS PLENS PER INTERNET
També apostem per la comunicació i la
imatge amb el nostre canal propi de televisió
local. BLOC TV Meliana, des d'on emetem
els plens de l'Ajuntament de Meliana. Un
canal que pots seguir des de la nostra web
i en Youtube, canal blocmeliana.

L'INFOBLOC, EL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
Si vols rebre per correu electrònic
l'InfoBLOC, el nostre butlletí electrònic amb
tota la informació local, ompli les dades que
et demanem en la nostra web.

BLOC-Compromís, preparados para la
alternativa de gobierno. Pere Cano
encabeza una nueva ejecutiva local que
apuesta por Internet y las nuevas
tecnologías,  desde nuestra web,
www.blocmeliana.org y nuestro perfil
blocmeliana de Facebook, Twitter yYoutube.
Síguenos y estarás informado de la
actualidad de Meliana.

Telèfons nous
Centre de Salut de Meliana

Tel. 961926200
Fax 961926201

Consultori de Roca i Cuiper
Tel. 961205603

El BLOC de Meliana ha triat com a nou
secretari local Pere Cano Ferri. De 48 anys,
és professor de Secundària a l'institut de
Foios. Com diu Pere Antoni Canoi Ferri,
“BLOC-Compromís hem conformat un nou
equip directiu per a preparar una més que
probable alternativa de govern municipal per
al 2015, atés el desgast i la falta d'idees de
l'actual govern popular”. La nova executiva
local, formada per nou membres, tindrà Joan
Orts com a secretari d'Organització, i serà
l'encarregat de dinamitzar l'activitat i les
actuacions del col·lectiu; i Maria Pilar
Asensio com a secretària de Política
Municipal, que coordinarà l'elaboració del
nou projecte polític que BLOC-Compromís
presentarà al 2015, a més del suport a Josep
Riera, portaveu del Grup Municipal BLOC-
Compromís, en les tasques de control i de
fiscalització del govern popular.

Pere Antoni Cano i FerriPere Antoni Cano i Ferri

Organització de BLOC-Compromís2
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NI UN CÈNTIM PER A COOPERACIÓ
EL PP TRENCA AMB 17 ANYS DE SOLIDARITAT

Ni un céntimo para cooperación
El gobierno del PP ha ignorado un acuerdo
de pleno de 1995 que comprometía al
Ayuntamiento con la cooperación. Rompe
así con 17 años de solidaridad de Meliana
y deja sin ayuda proyectos con trayectoria
en la localidad, como los de Manos Unidas

y de ayuda al pueblo saharaui. Y ha
incumplido el presupuesto municipal del
2012, que destinaba 10.000 €. No había otra
partida que recortar de un presupuesto de
6,3 millones para cubrir una mala previsión
del bono metro de los mayores. Pero se han
gastado más de 120.000 en su gobierno.

QUANT VA COBRAR EL GOVERN DEL PP AL 2012?

BLOC-Compromís manifestem la nostra
perplexitat i indignació. El PP ha incomplit
un acord plenari vigent des del 3 de febrer
de 1995, en què es va decidir destinar
recursos de l’Ajuntament a programes de
cooperació. I també ha incomplit els
pressupostos del 2012 que ells aprovaren.

L’equip de govern del PP ha sigut incapaç
de mantindre 10.000 €, d’un pressupost de
6,3 milions, per a ajudar aquells que més ho
necessiten mén enllà de les nostres terres,
i trenca amb 17 anys de solidaritat dels
melianers i  les melianeres. L'Ajuntament
deixa de donar suport a projectes de
cooperació molt arrelats al nostre poble,
com ara els de Mans Unides o d’ajuda al
poble sahrauí. Això sí, el PP ha mantingut
més de 120.000 € per als seus jornals.

Finalment, els diners de la cooperació s’han
destinat a cobrir una mala previsió del govern
del PP en la partida del bo metro per als
majors.

La mala gestió ens ha obligat a exigir
responsabilitats polítiques del govern, que
esperem que assumisca d‘una manera clara.

El cost del govern, excessiu (123.612 €)
A pesar de la reducció per la jubilació laboral
de l'alcalde, Blas Devís, qui des de setembre
cobra per assistències (plens, juntes,
comissions,...) per incompatibilitat amb el
cobrament de la pensió.

Coste del gobierno, excesivo (123.612 €)
A pesar de la reducción por la jubilación
laboral del alcalde, Blas Devís, quien desde
septiembre cobra por asistencias (plenos,
juntas, comisiones,...) por incompatibilidad
con el cobro de la pensión.

Les prioritats econòmiques del PP



NO PARLEN DEL QUE PREOCUPA LA CIUTADANIA
RES NOU SOBRE DESOCUPACIÓ O TREBALL

VALORACIONS D'UNS PRESSUPOSTOS SENSE IDEES

El PP ha aprovat uns pressupostos per al
2013 de 6,5 milions d’euros principalment
centrats a complir els requisits imposats pel
govern estatal, també governat pel PP, com
ara la reducció del deute, amb retallades
generalitzades i una política impositiva molt
alta, especialment en la contribució urbana
(IBI). Com va evidenciar el portaveu de
BLOC-Compromís, Josep Riera “les
retallades i els ajustos del PP en estos
pressupostos s’han fet amb una obsessió
innecessària, si tenim en compte la realitat
financera de l’Ajuntament, per les mesures
d’austeritat agressives i indiscriminades que
només porten a l’ofegament de l’economia
i de la societat de Meliana”.

Uns pressupostos marcats també per
l’abandó de Meliana per part de la
Generalitat, que porta anys retallant les
ajudes a servicis bàsics: el gabinet
psicopedagògic, l’atenció als immigrants,

l’ensenyament de persones adultes, les
ajudes a la discapacitat dels prop de 100
melianers i melianeres que la tenen
reconeguda, o del transport escolar des del
nucli de Roca fins a Meliana, entre altres.

És preocupant vore com el Partit Popular no
té cap idea nova per a fer front als efectes
de la crisi econòmica, allò que realment
preocupa la ciutadania del municipi, com
ara la desocupació, que en tancar el 2012
afectava més de 1.200 persones; o propostes
d’ajuda social per als veïns i les veïnes que
més la patixen; o el foment dels sectors
econòmics locals, especialment el comercial.
La memòria de l’alcalde no fa cap referència
a estos temes. Com a dada positiva,
finalment el govern municipal ha apostat,
com reclamava BLOC-Compromís, per reduir
el gasto en partides fins ara desorbitades,
especialment en el consum de llum o de
telefonia.

Nada sobre empleo o trabajo
El PP ha aprobado unos presupuestos para
el 2012 de 6,5 millones de euros centrados
en la reducción de la deuda y los recortes
generalizados y indiscriminados. Marcados
también por el abandono de la Generalitat

a servicios básicos del Ayuntamiento. No
hay ninguna idea nueva para combatir el
paro en Meliana (1.200 personas), para
mejorar la ayuda social a las personas más
afectadas por la crisis, o para fomentar los
sectores económicos locales.

Continuïtat de la política econòmica
del PP estatal i autonòmic de retallades
i impostos alts, com en la contribució (IBI).

Meliana té prop d'un 1% de població
dependent. Prop de 100 melianers/res
necessiten de la Llei de la Dependència.

VALORACIONS NEGATIVES

VALORACIONS POSITIVES

AUSTERICIDI. Ofegament de l'economia
i la societat amb mesures d'austeritat
agressives i indiscriminades.
La política dels bancs, de Merkel i del
govern de Rajoy és rescatar els bancs,
i no les persones. També a Meliana.
Cap referència a la desocupació. Més
de 1.200 persones a Meliana i cap
proposta d'actuació.

No s'atenen els problemes principals:
desocupació, ajuda social i impuls de
l'economia local.
Abandó de la Generalitat en els servicis
socials (dependència, immigració,
teleassistència) i educació (ensenyament
d'adults, gabinet psicopedagògic, etc.).

Desmantellament de servicis. Agència
de Foment Econòmic, Casa Jove o Oficina
de Promoció del Valencià.

Ajuda ridícula a la cooperació. 10.000 €,
de 6,5 milions, per a qui més ho necessita
més enllà de les nostres terres.
750 € per a promoció del valencià. Però
al 2012 se'n destinaren 1.200 per a pagar
activitats de Lo Rat Penat.

Multes de trànsit. Es consignen 42.000
€ d'ingressos. Al setembre de 2012 ja se
n'havien reconegut 70.000.

Jornals del govern. 110.000 € per a pagar
els jornals i les indemnitzacions del govern
municipal del PP.

Estalvi energètic. Com venia reclamant
BLOC-Compromís, es destinaran 247.000
euros a l'eficiència energètica.

Reducció del cost en subministraments.
Com demanava BLOC-Compromís, s'han
reduït les partides de llum, telèfon i aigua,
però encara  són desorbi tades.

Pressupostos municipals 20134



5

NO PARLEN DEL QUE PREOCUPA LA CIUTADANIA
CONTINUEN ELS PROBLEMES EN LA PLANTILLA
BLOC-Compromís, aprofitant el període
d’exposició pública, ha presentat un escrit
de reclamació amb diverses propostes de
millora del document de Relació de Llocs
de Treball (RPT). Com diu Josep Riera
“l’objectiu principal és garantir que s’aprove
un document que finalment permeta resoldre
els problemes de greuge i desigualtat entre
diferents treballadors i treballadores”. Són
aportacions per a garantir una major claredat
i transparència en els conceptes retributius
que s’apliquen, especialment pel que fa al
complement específic.

Continuan los problemas en la plantilla
BLOC-Compromís ha presentado diferentes
propuestas para mejorar el documento de
la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento presentado por el PP. Para

eliminar los agravios y las diferencias
salariales y de catalogación que se arrastran
desde hace tiempo entre el personal, o
mejoras organizativas y de funcionamiento.
Así como los informes técnicos necesarios.

LA DESOCUPACIÓ A MELIANA
La desocupació a Meliana també és el
problema que més preocupa la ciutadania
(amb més de 1.200 persones parades). Per
això no s'entén que no hi haja mesures
concretes per a combatre-la i impulsar els
sectors econòmics locals. Gàcies que,
finalment, el PP ha fet cas de BLOC-
Compromís i no ha abandonat el consorci
comarcal per l'ocupació Pactem Nord, tal
com havia aprovat ja en el pla d'austeritat
del 2012.

Per al responsable valencianista, és important
que s’aprofite el document per a reforçar
l’organització de l’entitat municipal “per això
proposem que es def inisca mil lor
l’organigrama de tots els departaments, com
sí que s’ha fet per als servicis generals”. En
eixa línia organitzativa, es demana a més
l’aplicació de l’art. 17 del Reglament de
Promoció i Ús del Valencià de l’Ajuntament
de Meliana i es definisca per tant en el
document els llocs de treball que necessiten
de coneixements de valencià per tal de
garantir l’ús normal i general del valencià
com a llengua pròpia de l’Ajuntament.

A més, per a Riera “és necessari que
s’aproven conjuntament alguns documents
importants com ara el Catàleg de Llocs de
Treball, amb la descripció dels llocs i les
funcions; que s’aporten els informes
específics de Secretaria i d’Intervenció i que
s’identifique bé l’equip redactor responsable

del document”. Tot, perquè no hi haja cap
problema amb l’aprovació definitiva i
l’aplicació posterior.

Finalment, els valencianistes retrauen al
govern municipal del PP que no haja tingut
cap voluntat de facilitar la participació dels
grups polítics en el procés d’elaboració de
la RPT. Tot i això, destaquen que, “atesa la
importància del document per als interessos
dels treballadores i de les treballadores
municipals i per al bon funcionament de
l’Ajuntament, hem treballat contra rellotge
per a presentar diverses propostes de millora
importants” .  Cal  recordar  que la
documentació definitiva de la RPT fou
facilitada en una única Comissió Informativa
de Personal per part del regidor responsable,
Pedro Cuesta (PP), pocs dies abans del ple
de 27 de desembre i amb els dies de Nadal
pel mig.

Grup municipal de BLOC-CompromísGrup municipal de BLOC-Compromís

Pressupostos municipals 2013



SEGURETAT VIÀRIA PER A LA BICI
A LA CV-313 I AL CARRIL BICI FINS A PUÇOL

AULES MASSIFICADES EN INFANTIL
AFECTA LA QUALITAT DE L'EDUCACIÓ

La masificación afecta a la calidad
Los recortes del PP han generado una
situación insostenible en las aulas de Infantil
de Meliana, masificadas. El programa
Salvados de La Sexta evidenciaba com esto
afecta a la calidad de la enseñanza. Además,
el Ayuntamiento ha asumido el transporte

escolar del alumnado de Roca, que también
se ha quedado sin becas de comedor, ya
que la Generalitat ya no asume estos
servicios, com había hecho hasta ahora. La
movilización ciudadana ha provocado que
la Conselleria prevea una nueva unidad de
Infantil para el próximo curso.

Les retallades i la nova normativa en
educació de la Generalitat han provocat a
Mel iana una situació insostenible,
especialment amb els xiquets i les xiquetes
de 3 anys, que han hagut d'incorporar-se a
l'escola en aules massificades, amb baixes
de personal docent sense cobrir, sense les
instal·lacions adequades als centres i sense
tindre garantida l'opció lingüística triada.

En el programa Salvados de La Sexta es va
evidenciar com esta situació afecta clarament
la qualitat de l'educació. A pesar que hi ha
gent que se n'ha anat obligada a altres
centres educatius de fora del poble, al Crist
hi continuen havent 30 alumnes per aula,
més del màxim permés, amb personal
docent de suport sense cobrir i amb
problemes a les instal·lacions, especialment
als vàters, un tema resolt per Nadal.

BLOC-Compromís vam presentar dos
mocions per a la millora de la seguretat viària
per a les bicicletes i una mobilitat més
sostenible. Les dos van ser rebutjades pel
Partit Popular.

Una buscava adequar el tram del carril bici
fins a Puçol que transcorre pel nucli urbà de
Meliana, l'únic tram en 14,5 km en què s'ha
de circular amb els cotxes. Demanàvem
l'ordenació del trànsit, adequació d'un espai
propi i una bona senyalització. El veïnat ha
denunciat la perillositat i nombrosos
incidents, en algun cas amb accidents.

L'altra proposta és allargar el carril bici de
la CV-313, el camí de la Mar, des de Roca
fins a la mar, ja que el projecte de
remodelació de la Diputació no ho
contempla. Seria un gran error, ja que és
una via molt concorreguda tant per a
comunicar Meliana i Roca, com els dos
nuclis amb la mar, un espai cada volta més
visitat.

El PP rechaza las mociones presentadas
por BLOC-Compromís para mejorar la
seguridad vial y la mobilidad sostenible,
tanto en el tramo del carril bici hasta Puçol
que transcurre por nuestro núcleo urbano,
como con respecto a la prolongació del
carril bici desde el núcleo de Roca hasta el
mar, que no contempla el proyecto de la
Diputación. Sería un error no satisfacer esta
reivindicación histórica.

CV-313, camí de la MarCV-313, camí de la Mar

Reunió de mares i pares afectatsReunió de mares i pares afectats

Educació i seguretat viària6

L'Ajuntament, com ja apuntava BLOC-
Compromís, també ha hagut de fer-se càrrec
del transport de l’alumnat de Roca, que
també ha perdut les beques de menjador,
en no assumir-ho la Generalitat, com fins
ara. La mobililització ciutadana ha fet que la
Conselleria haja previst una unitat més
d'Infantil per al curs que ve. Caldrà estar-hi
ben atents.
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CONSTRUINT EL PROJECTE COMPROMÍS

www.stopprescripccio.com
Si tens concedida alguna ajuda de la
Generalitat (dependència, beca, lloguer,
emprenedors/res...) i no te l'han pagada,
compte! perquè passats els quatre anys
prescriuen. Per a més garantia, presenta una
reclamació. La informació, en la web.

www.stopprescripccio.com
Si tienes concedida alguna ayuda de la
Generalitat (dependencia, beca, alquiler,
emprendedores/ras...) y no te la han pagado,
atención! perque pasados cuatro años
prescriben. Para más garantías, presenta
una reclamación. La información, en la web.

Els últims mesos, els diferents partits que
conformen la Coalició Compromís han
enllestit un procés de confluència en un
projecte polític comú que es diu Compromís.
Un projecte que vol superar l'estructura dels
partits tradicionals per a obrir la participació
política permanent a la ciutadania. Per això
no fa falta militar en algun dels partits que
han conformat la coalició, n'hi ha prou de
fer-se amic/amiga de Compromís.

Una nova executiva a l'Horta Nord
Amb esta finalitat, l'Horta Nord ja ha triat la
primera executiva comarcal de Compromís,
que tindrà Sara Gómez com a secretària
comarcal, amb un equip de 9 persones.

Executiva comarcal de CompromísExecutiva comarcal de Compromís

Rescatem persones8

Referents per a la societat
El projecte polític de Compromís, un referent
nou amb maneres i missatges com els que
traslladen Enric Morera, Mònica Oltra,
Joan Baldoví, Mireia Mollà, Emili Altur,
Fran Ferri, Josep M. Panyella, Joan Ribó...


