
L’Ajuntament de Meliana va aprovar en el ple del 2 d'octubre una rebaixa
del tipus impositiu de la contribució urbana (IBI) del 0,82% al 0,80%, una
rebaixa motivada per la moció que el Grup Municipal de BLOC-Compromís
va presentar l’11 de setembre.

La contribució (IBI) de Meliana, de les més altes de la comarca
La portaveu adjunta, Maria Pilar Asensio, manifesta que “al remat, el Partit
Popular ha aprovat una rebaixa insuficient atesa la pressió impositiva tan
alta que patix la ciutadania de Meliana, especialment amb l’IBI”. Així, el tipus
del 0,80% que aplicarà l’Ajuntament al 2014 continuarà sent dels més alts
a la comarca per a un municipi que féu la revisió cadastral entre el 2003 i
el 2004. Tenim exemples de municipis semblants a Meliana com ara Tavernes
Blanques i Godella, que apliquen el 0,74% i el 0,70%, respectivament; i
Museros, que aplica la revisió cadastral també des del 2004, com Meliana,
i enguany mateix ha rebaixat el tipus del 0,74% al 0,66%.

D’altra banda, amb la mesura imposada amb el RDL 20/2011 pel govern
de l’Estat, que grava un 6% l’IBI de la majoria de les vivendes de Meliana,
la realitat és que, com diu la regidora, “els anys 2012 i 2013 de fet hem
suportat un tipus del 0,87%; i després de la pròrroga d’esta mesura del
govern Rajoy per als anys 2014 i 2015, suportarem un tipus del 0,85%, al
nivell de fa més de 10 anys”. Esta càrrega impositiva tan alta contrasta amb
el fet que els anys 2011 i 2012 l’Ajuntament tancara l’exercici amb superàvit,
enguany passat amb més de 400.000 €, uns diners que, majoritàriament,
han servit per a pagar als bancs d’una manera injustificada i innecessària,
ja que el deute de l’Ajuntament de Meliana és molt baix.

Així, per a Asensio, “el govern del PP ha perdut una oportunitat immillorable
de fer una rebaixa major i fer justícia amb els melianers i les melianares
adequant la contribució a la dífícil situació econòmica per què passen moltes
famílies”. Els populars no han aprofitat la moció presentada per BLOC-
Compromís per a rectificar una política impositiva tan dura, marcada pel
Pla d’Ajust que el govern popular va aprovar el 2012, on no es contemplava
cap rebaixa més dels tipus impositius.

Continua en la pàgina 3
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FIMEL 2013
CONVENI PEL MATERIAL DE MOSAICS NOLLA
En l'edició de Fimel 2013, BLOC-Compromís
vam comptar amb la presència d'Emili Altur,
portaveu de Compromís a la Diputació de
València.Tot i que cal fer una valoració
positiva de l'edició d'enguany, s'ha evidenciat
que cal treballar molt més en la línia que
BLOC-Compromís vam exposar en el nostre
document de propostes, tant en les
actuacions de promoció com en els incentius
als comerços i la programació d'activitats.
Cal incorporar el sector de la restauració i
ampliar la participació del món agrari.

La nota més negativa, la inspecció de treball
als estands expositors, precisament quan
el conseller d'Economia inaugurava la fira.
Un despropòsit quan el sector del xicotet
comerç té tantes dificultats.

Un conveni per a recuperar el patrimoni
BLOC-Compromís hem proposat un conveni
de l'Ajuntament amb l'estudiós Vicent Ruiz
Rubio per a la recuperació, conservació i
difusió del treball d'investigació que està
fent sobre la fàbrica de mosaics Nolla, una
mostra del qual vam poder vore en l'estand
que va muntar en Fimel. Esperem que el
govern del PP siga diligent per tal de garantir
que este material continue vinculat a Meliana.

Menjador d'estiu per als més menuts
La proposta de BLOC-Compromís de Meliana
s'ha desenrotllat al llarg de l'estiu. El mes de
juliol, dins de l'escola d'estiu; a l'agost, amb
un servici de menjador a la Llar dels  Jubilats;
i al setembre, als centres escolars. Un mínim
de 15 xiquets i xiquetes han acudit cada dia
a este servici, que s'ha demostrat com una
bona mesura per a atendre una necessitat
social urgent. S'ha comptat amb l'ajuda
corresponent de la Diputació de València.

En la edición de este año de Fimel, BLOC-
Compromís contó con su portavoz en la
Diputación, Emili Altur. Una valoración
positiva de la feria, pero es necesario
profundizar en las propuestas que desde
nuestro grupo se apuntaban en un
documento específico. La nota negativa en
Fimel, la inspección de trabajo el día de la

inauguración. Además, a raíz del estand de
Vicent Ruiz sobre la fábrica de mosaicos
Nolla, hemos propuesto que el Ayuntamiento
firme un convenio con el estudioso para la
conservación y difusión de este patrimonio.
El comedor infantil de verano que
propusimos ha atendido una necesidad
social urgente.

Emili Altur i el grup de BLOC-CompromísEmili Altur i el grup de BLOC-Compromís

El conseller Buch a l'estand de Vicent RuizEl conseller Buch a l'estand de Vicent Ruiz

Propostes de BLOC-Compromís2
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EL PP CASTIGA A MELIANA CON LA CONTRIBUCIÓN
El Ayuntamiento ha aprobado una rebaja del
tipo impositivo aplicado a la contribución
(IBI), del 0,82% al 0,80%, que es insuficiente.
El tipo aplicado en Meliana es de los más
altos de la comarca. Además, la rebaja no
es tal, puesto que, por otra parte, el gobierno
de Rajoy está imponiendo una subida desde

el 2012, que ahora prolonga hasta el 2015.
Así, realmente hemos estado pagando un
tipo del 0,869% hasta este año y, con la
rebaja acordada, será del 0,849% hasta el
2015. Un engaño más del PP que se une a
las subidas del IRPF o del IVA que en la
campaña electoral negaban.

EL PP ENGANYA QUAN DIU QUE ABAIXA L'IBI

Per explicar l'engany del PP, fem ús d'un
rebut real de l'IBI de Meliana del 2013,
corresponent al 2n termini que hem pagat
el 2 d'octubre.

El valor cadastral és el que figura com a VC
TOTAL: 54.139,59 €. Un valor que ja apareix
pel total perquè el 2013 ja no hi ha hagut el
prorrateig del 10% que, des del 2004,
s'estava aplicant després d'aprovar els nous
valors cadastrals. És a dir, al 2004 s’aplicava
un tipus d’IBI més alt, el 0,87%, perquè
l’actualització cadastral encara era baixa.
Ara, els valors cadastrals són alts i el tipus
hauria de ser prou més baix.

Per a calcular l'impost de la contribució (IBI),
li apliquem el tipus de gravamen TIPO GRAV:
0,869%. La quantitat que cal pagar resulta
de multiplicar 54.139,59x0,869 = 470,47 €, la
CUOTA, que, en no haver cap bonificació,
CUOTA BONIF, constituïx la quantitat que cal
pagar, DEUDA. Com l'impost es paga en dos
terminis, l'import del rebut és de 235,23 €.

On està l'engany?
L'engany és dir que el PP abaixa l'IBI quan l'està apujant. No ens val que l'Ajuntament
abaixe el tipus del 0,82% al 0,80% quan el govern de l'Estat, el govern de Rajoy, l'està
augmentant per decret. En este cas, el PP també ha enganyat la ciutadania, de la mateixa
manera que ho va fer quan va dir, abans de les eleccions, que no augmentaria l'IVA ni l'IRPF.
Però, a més, volen que ens creguem les mentides. Al 2013, el tipus de gravamen de
l'Ajuntament, TIPO AYTO, era del 0,82%, però es veu gravat en un 0,049%, INCREMENTO,
com a conseqüència del Reial Decret Llei 20/2011, del govern de l'Estat, que s'aplica des
del 2012 i que ara s'ha prorrogat fins al 2015. La conseqüència és que els melianers i les
melianeres estem pagant més contribució, com es pot comprovar en el quadre.

La contribució (IBI)



”COMPROMÍS, POLÍTICA PER A LES PERSONES”

EL FRAU DEL PARTIT POPULAR
Què destacaries d'esta legislatura?
És l'evidència del frau que ha suposat el govern del
Partit Popular de cara a la ciutadania. Ens han
emprobrit, han arruïnat la Generalitat i a nivell local
tot són promeses incomplides.

Podries concretar eixa afirmació?
Bé, a nivell estatal, el govern de Rajoy està suposant
la pèrdua de l'estat del benestar i de la igualtat
d'oportunitats, amb retallades dràstiques en les
partides socials, com ara les ajudes a la dependència
o a la vivenda, o en el foment de l'ocupació,
precisament ara quan hi ha més desocupació que

Josep Riera és el portaveu del Grup Municipal de
BLOC-Compromís a l'Ajuntament de Meliana.
Aprofitant que s'ha superat l'equador de la
legislatura i els canvis en l'Alcaldia, en fa una
valoració.

mai. Respecte de l'ensenyament i la sanitat, només cal vore les retallades en les beques
o en les plantilles del personal educatiu i sanitari, o l'aplicació del copagament en les
medicines i l'atenció sanitària. També és important la disminució continuada dels jornals
i la pèrdua del poder adquisitiu en les pensions. Tot, acompanyat de l'augment dels
impostos, IRPF, IVA, IBI, etc. El més dolorós de tot és que tot este esforç extraordinari que
ens està imposant el PP és per a pagar als bancs, uns dels principals culpables de la crisi
econòmica.

I quina realitat ens ha deixat el Partit Popular als valencians i les valencianes?
Certament, els últims governs del PP al capdavant de la Generalitat han sigut nefastos.
Han endeutat diverses generacions, uns 29.000 milions d'euros, amb una política d'inversions
ruïnosa, com ara l'aeroport de Castelló; o una política d'esdeveniments, fórmula 1, America's
Cup.., que ara estan privant la ciutadania de les necessitats bàsiques. Però el pitjor ha
sigut la pèrdua del teixit productiu. Ho van apostar tot a la bambolla immobiliària abandonant
els sectors industrial i de la investigació en I+D+I. Ara, depenem bàsicament del turisme.
Això fa que tinguem una de les taxes més altes de desocupació de l'Estat. A més, han
afonat les entitats financeres valencianes, Bancaixa, la CAM o el Banc de València, que
han desaparegut a mans d'entitats d'altres territoris. I, el pitjor de tot, la corrupció generalitzada
al voltant del poder del PP. En una entrevista recent, l'actual alcalde de Meliana, Pedro
Cuesta (PP), deia que no li agradaria que al PP se l'dentificara només amb
Bárcenas. I té tota la raó, perquè també hi ha
els casos Fabra, Gürtel, Emarsa, Brugal,
Cooperació... Cal una regeneració democràtica
urgent. I això, ara, passa per l'eixida del PP del
govern de les institucions valencianes.

Has fet una referència al canvi d'Alcaldia a
Meliana. Quina valoració en fas?
Bé, el canvi ha sigut forçat per raons de salut
de l'alcalde anterior, però són el mateix govern
i les mateixes polítiques. Un reflex, fil per randa,
de la política general del PP. Estan aplicant un
pla d'ajust que està suposant la reducció de

Entrevista a Josep Riera4
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Què esperes del que queda de legislatura?
Del PP, ben poc. La veritat és que han fonamentat les seues majories en promeses
incomplides: el pavelló cobert, el centre de dia per a les persones majors, una escola nova
i altres projectes que, després de més de sis anys, no s'han fet realitat. Som dels pocs
pobles on la Generalitat no ha executat el Pla Confiança i, a més, ens deu més de 400.000
€ per al funcionament de servicis tan bàsics com el gabinet psicopedagògic, els servicis
socials, el conservatori municipal, l'ensenyament d'adults, etc. Sense els grans esdeveniments
i els programes estrela, s'han quedat sense cap projecte.

ENTREVISTA A JOSEP RIERA, PORTAVOZ DE BLOC-COMPROMÍS

servicis a la ciutadania, no es fan polítiques actives
de foment dels sectors econòmics locals i de
l'ocupació -a Meliana tenim més de 1.200 persones
sense faena-, i tenim un pressió fiscal molt alta,
principalment en la contribució (IBI).

Però el PP  de Meliana es vanagloria de tancar els
pressupostos amb superàvit?
Sí, resulta que hi ha superàvit perquè han retallat els
servicis municipals i les polítiques actives, paguem
molts impostos o, per exemple, han augmentat un
40% el bo metro per a les persones majors. Però
resulta que molts d'eixos diners es destinen a pagar
encara més als bancs quan, segons la realitat
econòmica de l'Ajuntament, això no és necessari. El
PP afavorix els bancs i castiga la ciutadania. Per a
nosaltres, ara és el moment d'invertir en les persones
i en els sectors que dinamitzen el poble.

EL PROJECTE COMPROMÍS
Aleshores, quina és ara l'alternativa?
Bé, com he dit, és fonamental fer política per a les persones, la regeneració democràtica,
la valencianització de la política, l'apuntalament de l'estat del benestar i el canvi del model
productiu. En este sentit, Compromís n'és una garantia. Ara mateix, ja és una evidència
allò que nosaltres sempre hem reivindicat: cal un millor finançament per al poble valencià
que permeta a la Generalitat invertir en uns servicis de qualitat, en infraestructures prioritàries
i en els sectors econòmics que han de permetre el canvi de model i generar ocupació,
l'economia social, la investigació en I+D+I, les energies renovables, l'economia del bé
comú, els sectors econòmics tradicionals i, evidentment, una oferta turística de qualitat i
especialment arrelada al país, a la cultura i al medi natural. Tot, també, amb una nova
manera de fer política, més pròxima a la ciutadania, a les persones, prioritzant la transparència
i la participació. Per això des de Compromís estem posant en marxa iniciatives innovadores
aprofitant les noves tecnologies de la informació i la comunicació. L'elecció dels candidats
i les candidates per mitjà de primàries en serà un pas més. Continua en la pàgina següent.

El portavoz de BLOC-Compromís hace una reflexión sobre las políticas del Partido
Popular en contra del estado del bienestar, de empobrecimiento de la población y la
necesidad de una regeneración democrática por los numerosos casos de corrupción.
De como el PP ha llevado a la Generalitat a la ruina y a una deuda desorbitada por
una política de inversiones y eventos errónea. Habla de la necesidad de una financiación
justa para el pueblo valenciano. En el ámbito local, se centra en el modelo agotado
del PP de las grandes promesas, todavía pendientes, y la urgencia de centrarse en
las personas, especialmente en la atención social y en las políticas de fomento de
los sectores económicos locales y del empleo.

portaveu de BLOC-Compromís



JOSEP RIERA, PORTANT DE LA SENYERA
EL VALENCIÀ NO TÉ EL SUPORT DEL PP

Com està impulsant BLOC-Compromís
la regeneració política a Meliana?
Primer que res, amb una oposició rigorosa
i responsable. Dia a dia demostrem que
tenim una consciència clara de la realitat del
nostre municipi i constantment estem fent
propostes en benefici dels melianers i les
melianeres. Això demostra que tenim un
model alternatiu. En El Colomer se'n recullen
diverses, i també en els números anteriors
i en la nostra web. Constantment estem
avançant-nos a la poca iniciativa del PP, fet

En la celebració del 9 d'Octubre, ha
correspost a BLOC-Compromís portar la
Senyera en l'homenatge que li ret
l'Ajuntament. Josep Riera en fou el portant.

El portaveu valencianista agraïx a l'alcalde,
Pedro Cuesta, “este oferiment al nostre
grup en l'acte de reconeixement a una de
les nostres senyes d'identitat”. Tot i això,
com ja va manifestar en el ple ordinari de 2
d'octubre, “no estem gens d'acord amb la
poca sensibilitat del Partit Popular respecte
d'una altra de les nostres senyes d'identitat,
el valencià”.

Així des de BLOC-Compromís recorden que
la justícia ja va fallar a l'abril en contra de
l'Ajuntament per vulnerar el Reglament de
Promoció i Ús del Valencià de Meliana, ja
que, entre altres aspectes, en els
pressupostos destinava una partida de
només 500 € per a la promoció del valencià,
“clarament insuficient” per a la jutgessa. Ara,

que els posa molt nerviosos, especialment al sr. Pedro Cuesta. No hi estan acostumats,
perquè quan el PP estava en l'oposició no feia propostes, es limitava a votar i prou.

Pots posar alguns exemples?
En la legislatura passada ja vam evidenciar que calia reduir despesa en temes com ara
l'enllumenat, la telefonia, els jornals del govern i altres, i ho vam reiterar en les nostres
al·legacions als pressupostos del 2012, que el PP va rebutjar. Després veiem com, amb
retard, va aplicant algunes de les propostes. El mateix ocorre amb la reducció de la
contribució, encara insuficient; o les mesures per a impulsar el comerç, l'agricultura i Fimel;
les propostes de millora en infraestructures com ara els carrils bici, o propostes socials
com el menjador infantil a l'estiu. L'assignatura pendent, el foment de l'ocupació local. No
és possible que l'única proposta del PP de Meliana des del 2007 siga, ara, destinar 3.800
€ a un pla conjunt de les administracions només per a ocupar 10 persones de Meliana.
Nosaltres estem demanat en cada pressupost partides per a polítiques actives d'ocupació.

com denuncia el regidor “la Generalitat ha denegat la subvenció a l'Ajuntament per a la
promoció del valencià perquè este hi destina una partida molt reduïda i perquè la Generalitat
també ha retallat notablement els diners amb esta finalitat”. La conseqüència directa ha
sigut que a Meliana el suport econòmic a la promoció del valencià és insignificant.

Josep Riera portant la SenyeraJosep Riera portant la Senyera

Entrevista a Josep Riera6



7Servici de metro

METRO, MENYS SERVICI I MÉS CAR
HORARIS ABUSIUS I BONS CARS
BLOC-Compromís de Meliana demana a
l’Ajuntament que presente una queixa formal
i institucional pels horaris de metro que
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha
implantat durant tres mesos a l’estiu, i
també, en dies puntuals com el 10 i l'11
d’octubre, entre altres.

El regidor valencianista, Vicent Ahuir,
manifesta que “la política d’horaris del metro
va en contra de la ciutadania, especialment
dels treballadors, les treballadores, el
col·lectiu d’estudiants i la gent gran. En lloc
de potenciar el transport públic, el PP el
penalitza amb esperes llargues i combois
massificats”. Si fou un excés injustificable
allargar l’horari d’estiu -tradicionalment
aplicat només el més d’agost- des del 15
de juny fins al 15 de setembre, ara també
s’aplica en dies laborables i escolars al llarg
de l’any.

El bo metro dels majors augmenta un 40%
BLOC-Compromís considera abusiu
l'augment del 40% del bo metro per a les
persones majors i discapacitades. Si l'any
passat van pagar 50 €, després d'aplicar ja
un fort augment respecte dels anys anteriors,
un any després, en plena crisi econòmica,
les persones majors pagaran 70 €.

Per a la regidora de BLOC-Compromís,
Amparo Martí, “esta decisió del govern del
PP demostra molt poca sensibilitat per les

Meliana soporta otro de los recortes del
gobierno del PP en el servicio de metro.
Ahora, con la nueva política de horarios y la
reducción de convoyes en dias laborables
y lectivos. BLOC-Compromís ha pedido que
el Ayuntamiento tramite ante Ferrocarrils de
la Generalitat una queja formal.

Otra medida contra la ciudadanía ha sido el
aumento por parte del PP local de un 40%
en el precio del bono metro para mayores
y personas discapacitadas. Un abuso.
BLOC-Compromís ha pedido también la
reparación del pavimento de la plaza de
la Estación, en muy mal estado.

persones majors i discapacitades, un dels
sectors que més està patint la crisi”. Esta
decisió és un engany més del PP, que es
va presentar a les eleccions del 2011, ja en
plena crisi, prometent que l'Ajuntament
assumiria el bo metro i no ha parat d'aplicar
augments abusius.

Este castic a les persones majors té encara
menys sentit si tenim en compte que
l'Ajuntament de Meliana va tancar l'exercici
del 2012 amb un superàvit de més de
400.000 €. Es podrien fer modificacions en
les partides dels pressupostos del 2013
perquè les persones majors i discapacitades
no hagueren de pagar tant per un bo que
hauria de facilitar la seua mobilitat i l'ús d'un
transport públic com és el metro. L’augment
del preu del bo ha fet que enguany un 30%
menys de persones l’hagen adquirit.

Cal reparar la placeta de l'Estació
BLOC-Compromís ha demanat que
l’Ajuntament repare el paviment de la placeta
de l’Estació, que es troba en molt mal estat.
Es tracta d’un espai molt transitat, tant pels
viatgers del metro com pels veïns i les veïnes
de Meliana que es desplacen entre les dos
parts del nucli urbà separades per les vies.
L’Ajuntament disposa ara d’una partida de
385.000 € per a fer actuacions de millora
de les vies públiques, una d’elles hauria de
ser la placeta de l’Estació. Estat del paviment de la placeta de l'EstacióEstat del paviment de la placeta de l'Estació



XARXA COMARCAL DE CARRILS BICI
EL CAMÍ LA MAR I EL C/ ARAGÓ, PENDENTS
BLOC-Compromís de Meliana vam presentar
una moció per al foment i ús de la bicicleta
tot coincidint amb la setmana de la mobilitat
sostenible. A més de diferents propostes i
compromisos municipals de promoció,
incentivació i planificació sobre l’ús i el
transport en bicicleta al municipi de Meliana,
es demanava la millora dels carrils bici que
transcorren pel terme, el de València-Puçol
i el de Meliana-Roca-la mar. El PP va votar
en contra.

El regidora de BLOC-Compromís, Amparo
Martí, recorda que el president de la
Diputació, Alfonso Rus, “es va comprometre
a principi del 2012 a licitar de manera
immediata les obres del projecte elaborat
per la Diputació per a la millora del camí de
la Mar, CV-313, tot incloent el carril bici.
BLOC-Compromís demanem que les obres
es liciten abans que finalitze el 2013”. Esta
remodelació ha de permetre l’accés a la mar
des de Meliana per mitjà d’un carril bici i
itineraris ciclistes en alguns punts. De la
mateixa manera, també es demanava la
millora del tram que transcorre per Meliana
del carril bici València-Puçol, l’únic tram que
hui no s’ha resolt de manera satisfactòria i
amb diferents punts conflictius, i de titularitat
de la Generalitat Valenciana.

La moció va coincidir amb l’activitat comarcal
del diumenge 29 de setembre, A la mar en
bici, que va organitzar Compromís de l’Horta

Nord per a reivindicar el carril bici des de
Museros fins a la mar de Massalfassar. Per
a la regidora valencianista, “es tracta que
s’execute una xarxa de carrils bici que
permeta la mobilitat per la nostra comarca
amb este mitjà de transport sostenible. Una
comarca, per cert, ideal per a potenciar
estes insfraestructures”. L'activitat va aplegar
més de 500 persones,  amb una
representació important de gent de Meliana.

COMPROMÍS DENUNCIA EL PP A EUROPA
ON ESTAN ELS DINERS PER A LES ESCOLES?
Compromís ha denunciat la Generalitat davant la Unió Europea per tal que s’investigue la
destinació dels fons europeus per a la construcció i la rehabilitació de centres escolars.
Al 2008 es van rebre 300 milions d’euros per a la planificació, construcció, rehabilitació i
extensió de 260 centres de preprimària, primària, secundària i de formació professional de
la Comunitat Valenciana. Els fons tenien la finalitat d'eliminar les aules prefabricades,
proporcionar instal·lacions educatives adequades per a impartir programes d’estudis
moderns i ampliar la capacitat per atendre el ràpid creixement de la població.
Segons ha assenyalat la diputada de Compromís a les Corts, Mònica Oltra "les associacions
de mares i pares d’alumnes estan denunciant públicament la inexistència o la falta de
rehabilitació dels centres educatius finançats amb els fons del Banc Europeu d’Inversions.
És obvi que l’estat d’alguns centres educatius de la nostra xarxa pública és lamentable".
A la vista de la gravetat dels fets és necessari -afegix la diputada- "que l’Oficina Antifrau
de la Unió Europea duga a terme una investigació per tal d’aclarir quina destinació s'ha
donat al finançament europeu atorgat a la Generalitat per a la construcció i la rehabilitació
de centres escolars, aclarir les possibles irregularitats o el frau que s’haja comés i depurar
les responsabilitats que corresponguen”.
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