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Les eleccions del 24 de maig van convertir COMPROMÍS en motor del 
canvi a la Generalitat, a la ciutat de València i a centenars de pobles, també 
a Foios. Agraïm el recolzament dels 1.083 veïns i veïnes que ens donaren 
el seu vot a les municipals, i a les 1.166 paperetes autonòmiques, que 
han situat COMPROMÍS com a primera força política a Foios, i ens han 
permès ser l’eix del govern municipal, capaç de portar endavant les po-
lítiques de canvi que el poble necessitava i que les eleccions municipals 
van confirmar.

Des del primer moment vam mantindre contacte amb tots els partits que 
havien obtingut representació municipal. Els ciutadans exigixen que els 
representants públics actuem amb responsabilitat. 

Volem agrair al Partit Socialista de Foios i a VOLEM Foios la seua actitud i la 
seua col·laboració perquè la formació d’un nou govern compromés amb la 
gestió municipal no haja sigut complicada i tots hem renunciat per arribar 
a un acord de govern municipal. 

Com és ben sabut, els primers esforços han anat destinats a resoldre la 
calamitosa situació econòmica que l’anterior govern ha deixat. Deutes im-
portants que ara reclama Hisenda, dos anys sense enviar a executiva la 
recaptació d’impostos per valor d’un milió d’euros, entre d’altres coses.

A poc més de 100 dies d’eixes eleccions, cal fer balanç. Les factures es pa-
guen per ordre de presentació i es fa una gestió responsable dels impostos 
que paguem els veïns. A més, hem pres moltes mesures de control i de 
racionalització del gasto, amb la qual cosa hem pogut rebaixar el temps en 
el pagament a proveïdors de 12 a 7 mesos. Hem dotat amb 15.000 € més 
les partides socials i hui els pagaments d’emergència social tenen priori-
tat. A més, treballem per  traure a concurs públic el manteniment elèctric, 
la gestió de plagues i desinsectació, i la renovació de la gestió d’aigües 
potables, mesures concretes que ens estalviaran molts diners.

Tot i la seua importància, les iniciatives no s’esgoten en la gestió econòmi-
ca. En estos mesos s’han posat les bases de profundes transformacions 
que no tardaran a arribar. Com a mínim, era necessari posar fi a una mane-
ra de governar personalista i poc transparent. Per això hem volgut que els 
veïns sàpien quants diners ens hem gastat en festes, perquè això és una 
garantia de gestió responsable.

Estem a l’inici de la legislatura i encara queda molt de temps per davant. 
Des de COMPROMÍS PER FOIOS, grup municipal que recolza el govern, 
sabem que el treball que s’ha de fer és molt important i canviar les mane-
res de fer les coses    és complicat, però en això ens hem compromés. Vo-
lem que Foios siga un exemple de gestió participativa, un model de cultura 
i un poble solidari com ha estat sempre.

per Foios

El primer dilluns i el tercer dilluns de cada 
mes a les 19.30h, t’esperem a l’Ajuntament. Alcalde de Foios

•	 Els	empresaris	valencians	han	denunciat	que	el	govern	de	Rajoy	no	té	“volun-
tat	administrativa”	en	dur	a	terme	la	principal	infraestructura	que	necessitem		
el	 valencians:	el	Corredor	Mediterrani.	Afirmen	que	Rajoy	no	 té	excusa	sinó	
voluntat	de	no	fer-lo.

•	 	Segons	l’estudi	elaborat	per	la	Universitat	Politècnica	de	València,	serien	ne-
cessaris	360	milions	€	 perquè	el	 tram	Zaragoza-Sagunt	del	 corredor	 tinga	
els	estàndards	adequats	i		a	deixe	de	ser	un	llast	per	la	competitivitat	de	les	
empreses	de	la	comunitat	València.

•	 	El	gerent	de	logística	de	Ford	ha	afirmat	que	l’empresa	espera	l’arribada	del	
Corredor	Mediterrani	per	reprendre	l’exportació	per	ferrocarril	dels	cotxes	que	
fabrica	a	Almussafes.	

Una vegada més, en els pressupostos del 2016, el PP ens ha oblidat.  
No els importa que el País Valencià amb la seua potència exportadora no tinga 
les condicions per a fer-ho?

•	 	Els	 rumors	de	 la	possible	marxa	de	Carolina	Punset	a	Brussel·les	han	anat	
augmentant	en	els	últims	dies.	El	regidor	de	València	Fernando	Giner	ocuparà	
el	seu	lloc.	La	decisió	de	Barcelona	d’inclinar-se	per	Giner	ha	molestat	en	C’s.

És la vella història dels partits centralistes que imposem les decisions des de fora.

•	 	L’Agència	Tributària	ha	 tret	a	 la	 llum	que	Alfonso	Rus,	antic	president	de	 la	
Diputació,	va	proporcionar	un	contracte	de	14	MEUR	a	l’empresa	Indra	que	les	
gestions	les	féu	el	germà	del	diputat	González	Pons.

Per a ajudar al germà sí que s’ha afanyat. Ens haguera agradat la mateixa 
diligència per a complir la promesa de soterrament de les vies quan vingué  
a Foios en el 2007.

•	 	Vicent	Marzà	conseller	d’Educació	ha	denunciat	que	el	PP	donava	als	centres	
concertats	60.683	euros	per	unitat,	mentre	a	les	Illes	Balears,	també	governa-
des	pel	PP,	el	preu	es	quedava	a	38.000	euros.	

Com sempre afavorint els mateixos.

•	 L’arribada	de	Mònica	Oltra	a	la	Conselleria	d’Igualtat	ha	fet	que	el	grup	Novaire	
de	Villar	Mir,	dedicat	a	les	gestió	de	residències	de	la	3ª	edat,	haja	decidit	vendre	
l’empresa	i	eixir		d’este	mercat	tot	i	els	privilegis	que	tenia	com	han	denunciat		
les	altres	empreses.

El govern PSOE-COMPROMÍS rectifica la política d’afavorir en exclusiva les 
empreses amigues.

•	 	El	22	de	setembre	apareixia	en	el	diari	Levante	que	“El PP de Foios culpa de  
la actual deuda del ayuntamiento al tripartito que gobernó hasta 2007”.	

El PP pot triar el qualificatiu que més li convinga, desídia o incompetència, però 
no pot responsabilitzar  de la seua desastrosa gestió econòmica a un govern de 
fa 8 anys, sense assumir la seua incapacitat.

•	 	L’ex-alcalde	té	raó	en	una	cosa,	el	govern	ha	de	buscar	solucions	als	problemes	
que	el	PP	ha	estat	incapaç	de	resoldre,	molts	d’ells	creats	pel	mateix	PP,	com	per	
exemple	el	gasto	descontrolat	i	la	ruïnosa	gestió	econòmica,	però	falta	a	la	veritat	
quan	afirma	que	s’han	retallat	subvencions,	al	contrari,	se	n’han	aprovat	de	noves.

El que sí retallarem és el gasto que depén exclusivament del capritx de l’alcal-
de. Quina necessitat hi havia de gastar-se 12.500 € en la crida i exaltació de  
la fallera major del 2015?

•	 	L’anterior	govern	no	ha	gestionat	mai	les	multes,	en	el	2014	el	servici	de	la	
grua	municipal	ens	costà	6.000	€,	quan	és	un	servici	que	en	tots	els	pobles	és		
de	cost	zero?	

S’ha sigut molt generós amb els diners de tot el poble.

•	 	L’ex-alcalde	 afirma	 que	 les	 obres	 actuals	 de	 reforma	 i	 repavimentació	 són		
“projectes	del	PP”.	

El que no diu és que el govern actual ha introduït modificacions i millores en 
el projecte primitiu com ara la substitució de la vella xarxa d’aigua potable en 
l’Avinguda i plaça de l’Estació.

•	 El	govern	de	Mariano	Rajoy	ha	notificat	a	la	Generalitat	Valenciana	que	ha	de	
pagar	19	milions	d’euros	de	multa	que	el	Consell	Europeu	imposà	a	Espanya	
pel	falsejament	i	ocultació	de	1.842	milions	dels	comptes	sanitaris.

La multa és a Rajoy i als dirigents del PP valencià, però ara  pretenen que 
paguem els ciutadans valencians la seua incompetència.

Un equip  
de gent 
compromesa #ambValentia

#sabiesQue



Regidoria de benestar social
Comptem	amb	un	equip	de	serveis	socials	constituït	per	un	grup	professionals	que	
realitza	el	seu	treball	amb	una	molt	bona	planificació	 i	 transparència.	Ara	s’ocupen		
de	traure	sense	retard	les	baremacions	de	beques,	d’ajudes	d’urgència,	els	seguiments	
de	les	persones	que	fan	servicis	a	la	comunitat	per	manament	judicial,	els	paquets	
d’aliments,	l’ajuda	domiciliària,	el	treball	amb	les	famílies	i	un	llarg	etc.	Fan	una	bona	
faena	però	les	necessitats	són	moltíssimes	i	caldrà	un	augment	de	pressupost.

També	hi	ha	bones	notícies.	El	Consell	ha	aprovat	un	Decret	Llei	d’urgència	pel	qual		
el	nostre	municipi	continuarà	prestant	les	competències	d’educació,	de	salut	i	i	de	ser-
veis	socials.	Estem	davant	d’una	aposta	decidida	per	la	municipalització	en	la	prestació	
d’estos	serveis	i	d’una	molt	bona	noticia	per	a	Foios,	on	hem	estat	a	punt	de	perdre		
el	departament	de	serveis	socials	a	partir	de	gener	del	2016.

Una	altra	bona	noticia	per	a	 l’àmbit	de	 l’economia	 i	 l’ocupació	és	que	 la	figura	de	
l’Agent	de	Desenvolupament	que	també	ha	estat	a	punt	de	desaparèixer,	continuïtat	
per	a	poder	dedicar-se	a	implementar	les	polítiques	d’ocupació	i	desenvolupament.	

Regidoria d’Urbanisme
En	urbanisme	és	necessari	treballar	a	curt	i	llarg	termini.	Cal	resoldre	moltes	urgèn-
cies,	cal	agilitar	els	tràmits	perquè	els	ciutadans	puguen	emprendre	els	seus	projectes		
i	elaborar	i	resoldre	els	problemes	i	les	obres	ràpidament.

Els	 tècnics	 de	 l’oficina	 d’urbanisme,	 ara	 com	 ara	 no	 tenen	 dedicació	 completa	 i,		
per	tant,	solament	poden	treballar	unes	hores	a	la	setmana.	Dins	de	l’horari	han	de	fer	
la	seua	faena	i	atendre	els	ciutadans.	Això	fa	que	els	expedients	no	es	resolguen	amb	
rapidesa.	Caldrà	elaborar	un	pla	de	treball	on	planifiquem	les	necessitats	del	poble,		
i	establim	criteris	d’actuació	i	definim	l’ordre	de	prioritats.

Ens	hem	trobat	que	en	el	departament	hi	havia	è	hi	ha	expedients	antics	sense	resoldre,	
alguns	han	passat	en	els	calaixos	més	de	20	anys.	No	tots	han	estat	sense	solucionar	
per	deixadesa,	alguns	tenen	una	solució	complexa	i	no	gens	fàcil	i	caldrà	buscar	entre	
la	solució	a	estos	problemes.	

Regidoria d’esports
Cal	organitzar	l’esport.	La	regidora	té	intenció	de	crear	“ESPORT	FOIOS”	una	plataforma	
municipal	que	integre	i	coordine	tot	l’esport	del	municipi.	El	primer	pas	ha	de	ser	reunir	tots	
els	aficionats	i	esportistes	del	poble	i	elaborar	un	projecte	a	llarg	termini,	que	ens	permeta	
encetar	accions	que	unifiquen	i	milloren	la	qualitat	de	l’esport	que	es	fa	ara	a	Foios.	

Hi	ha	coses	que	són	complicades	per	la	resistència	que	troben	per	a	ser	acceptades	i	
simples	per	la	claredat	i	distinció	amb	la	qual	es	presenten	i	s’entenen.	És	coneguda	de	tots	
els	veïns	de	Foios	la	posició	de	Compromís	i	dels	seus	regidors	en	relació	a	la	presència	
de	polítics	en	les	manifestacions	religioses.

Presentàrem	en	estos	anys	dos	mocions	que	deixen	clara	la	nostra	opinió	al	respecte.	
Hem	defensat	que	l’Ajuntament	no	ha	de	ocupar	un	lloc	preferent	en	actes	religiosos	com	
ara	misses	o	processons.	Creiem	que	una	cosa	és	col·laborar	en	festes	patronals,	que	
formen	part	de	la	tradició	popular	i	una	altra	ben	diferent	és	presidir	les	manifestacions	
confessionals.

La	barreja	impròpia	d’elements	cívics	i	religiosos	forma	part,	efectivament,	de	la	tradició,	
però	no	de	la	tradició	democràtica,	sinó	de	la	predemocràtica.	Més	encara	quan	la	nostra	
constitució	defineix	Espanya	com	a	un	estat	aconfessional.	L’assistència	de	polítics	és	pur	
exhibicionisme	perquè	la	majoria	va	a	ser	vistos	i	no	a	fer	un	testimoni	de	fe;	si	fóra	així	es	
limitarien	a	anar	entre	la	resta	dels	fidels.	

Com	a	exemple	de	l’ús	espuri	de	polítics	en	processos	hem	vist	el	passat	setembre	a	la	
senyora	Bonig,	secretària	general	del	PPCV	en	la	processó	del	Sant	Crist	de	Meliana	d’on	
no	és	ni	veïna,	ni	té	vinculacions	en	el	poble,	ni	és	visitant	habitual	ni	la	coneix	ningú.	A	què	
anava?	A	per	vots.

La	Conselleria	d’Educació	inicia	en	el	curs	2015-2016	el	programa	“Xarxa	Llibres	de	text	
de	 la	Comunitat	Valenciana”,	amb	la	finalitat	de	garantir	 la	gratuïtat	dels	 llibres	de	text		
i	materials	 curriculars	de	 l’alumnat,	 d’ensenyament	obligatori,	 Educació	Primària,	 ESO,	
Educació	Especial	i	Formació	Professional	Bàsica	en	centres		públics	i	concertats,	amb	
una	dotació	d’uns	32	milions	d’euros.		La	financiació	d’este	programa	estarà	garantida	
per	la	Generalitat,	Diputacions	i	Ajuntaments,	que	gestionaran	i	col·laboraran	segons	com		
es	determine	en	les	bases	reguladores	de	la	convocatòria.

El	programa	““Xarxa	llibres	de	text	de	la	Comunitat	Valenciana”		té	com	a	finalitat	dotar	
els	centres	escolars	d’un	banc	de	llibres.	L’alumnat	acollit	al	programa	quan	acabe	el	curs	
actual	2015-2016,	farà	entrega	dels	llibres	de	text	perquè	puguen	ser	utilitzats	per	altres	
alumes	en	cursos	successius.	És	objectiu	també	del		programa	desenrotllar	i	fomentar		
en	l’alumnat	actituds	de	respecte	i	ús	responsable	dels	béns	finançats	amb	fons	públics.	
Les	famílies	rebran	fins	a	200	euros.	Els	primers	100€	es	pagaran	els	pròxims	mesos		
i	en	finalitzar	el	curs,	juny	de	2016,	s’hauran	d’entregar	els	llibres	en	bon	estat	al	centre,		
i	es	pagarà	la	resta	de	la	factura	fins	a	100	€.		

Una altra mesura
La	Conselleria	d’Educació	deroga	la	resolució	que	perjudicà	a	moltes	famílies	valencianes	
perquè	els	seus	fills	quedaven	fora	de	les	ajudes	de	transport	escolar,	ja	que	el	centre,		
on	estaven	escolaritzats,	quedava	fora	dels	3	km.	en	“línia	recta”	que	marcava	la	Conselle-
ria.	Un	retall	més	que	hem	patit	estos	anys.

Quan	entrà	en	funcionament	esta	normativa,	la	conselleria	d’Educació	del	PP,	no	volgué	fer	
cas	de	les	sentències	del	Tribunal	Superior	de	Justícia	ni	de	les	recomanacions	del	Síndic	
de	Greuges	ni	de	totes	les	protestes	que	es	van	fer.

Era	una	decisió	més	que	ha	pres	el	PP	al	llarg	d’estos	20	anys.	L’objectiu	del	PP	ha	sigut	
convertir	l’ensenyament	públic	en	subsidiari	del	privat,	cosa	que	significava	una	doble	xarxa	
educativa,	la	dels	que	es	poden	pagar	els	estudis	i	la	dels	que	ja	tenen	la	pública	que	aca-
baria	essent	de	caràcter	assistencial	i	que	no	garantiria	la	igualtat	d’oportunitats.

Des	de	COMPROMÍS	volem	que	l’escola	pública	siga	un	dels	elements	bàsics	de	la	
cohesió	de	la	societat.	L’escola	pública	ha	d’estar	oberta	a	la	societat	en	una	direcció	doble:	
oberta	i	participativa	als	pares	i	mares,	alumnat,	associacions	culturals	i	esportives	dels	
nostres	municipis.

Hi	ha	coses	que	són	molt	complicades	per	la	resistència	que	troben	a	ser	acceptades	i	
pel	temps	que	fa	que	porten	sense	resoldre’s.	Uns	dels	assumptes	pendents	de	solució	
que	ha	trobat	el	nou	equip	a	l’accedir	al	govern	municipal,	és	la	qüestió	del	pagament	
de	la	productivitat	a	la	policia	local.	

Des	de	l’any	2004	este	assumpte	s’ha	convertit	en	un	problema	per	a	tots	els	governs.	
Des	de	llavors,	data	en	què	es	va	aprovar	l’actual	RELACIÓ	DE	LLOCS	DE	TREBALL	
(RLT),	a	la	policia	se	li	paga	mensualment	una	part	important	del	sou	en	concepte	de	
productivitat.	En	estos	moments	això	representa	quasi	un	terç	del	seu	salari;	este	pa-
gament	és	atípic	perquè	no	és	ni	pot	ser	mai	un		pagament	fix,	ni	en	la	meritació,	ni	en	
la	seua		quantitat.	Per	este	motiu,	des	de	la	Intervenció	Municipal	s’ha	informat	sempre	
contra	l’abonament	d’estes	quantitats.

A	més,	cal	tindre	en	compte	que	dins	de	la	productivitat	s’han	pagat		altres	conceptes,	
com	ara,	servicis	extraordinaris	per	prolongació	de	la	jornada,	jornades	extraordinàries	
per	garantir	el	servici,	nocturnitat,	festivitat,	perillositat...	conceptes,	tots	ells,	que	han	
d’estar	inclosos	en	el	Complement	Específic	(CE),	que	ha	de	contemplar	i	retribuir	les	
característiques	específiques	del	lloc	de	treball.	

Això	demostra	ben	clarament	que	l’actual	RLT	no	va	estar	ben	elaborada	i	que	cal	fer	
ara	la	seua	modificació.	És	voluntat	d’este	Govern	Municipal	i	de	la	meua	Regidoria	de	
Personal	donar	solució	a	este	greu	problema,	entre	altres	raons	perquè	és	de	justícia.

El	plenari	de	l’ajuntament	de	Foios,	en	sessió	de	24	de	setembre,	va	aprovar	per	unanimitat	
encetar	els	treballs	d’elaboració	d’una		nova	RLT	i	encomanar	els	treballs	d’estudi	i	valoració	
a	la	Mesa	General	de	Negociació	de	l’Ajuntament	(MGN),	constituïda	el	passat	16	de	setem-
bre	i	on	participaran,	juntament	amb	el	regidor,	els	representats	del	personal	municipal	dels	
sindicats	CC.OO,	UGT	i	SPPLB,	com	estableix	la	legislació	vigent.	

El	fet	que	siga	la	MGN	qui	farà	estos	treballs,	significarà	un		estalvi		de	15.000€	per	
a	les	arques	municipals,	quantitat	que	ens	costaria	si	els	fera	una	consultoria	externa		
i	que	destinarem	a	altres	prioritats	de	caràcter	social.	La	MGN	ja	ha	començat	la	faena	
i	ha	mantingut	la	primera	reunió	de	treball	el	29	de	setembre.

Des	 de	 Compromís	 reiterem	 el	 nostre	 reconeixement	 i	 	 agraïment	 als	 sindicats	
CC.OO.,	UGT	i	SPPLB	per	la	seua	bona	disposició	i	col·laboració	en	la	Mesa	General	
de		Negociació.

Carmen Cabo Gumer Ynarejos
regidora regidor

La difícil situació econòmica de l’Ajuntament ha posat en perill una 
subvenció de 254.532 €

La Diputació de València ha destinat 71 milions d’Euros a inver-
sions ens els diferents municipis de la província. En el cas de Foios, 
érem beneficiaris de 254.532 €, una magnífica oportunitat per fer 
una sèrie d’obres i reformes molt necessàries per al municipi.

Tots sabem que la situació financera que ha deixat el PP era molt 
greu. L’informe del ministeri d’Hisenda afirma que l’ajuntament  
de Foios no “cumplix l’objectiu d’estabilitat.” En concret, indica que 
el deute municipal és de 4.154.000 € i el dèficit de l’ajuntament  
de l’any 2014 és de 426.000 €

El nou equip coneixia la situació i comptava amb això. Però ha hagut 
sorpresa. El dia 5 d’octubre, l’Agència  Tributària ha reclamat per via 
executiva 50.563 € per impagats dels anys 2007 a 2013, pel cànon 
d’Abocaments al Carraixet que l’Ajuntament no havia satisfet.

Per aconseguir la subvenció és obligatori presentar el certificat 
d’estar al corrent de les obligacions tributàries. És per això que 
l’ajuntament ha hagut de convocar un Ple extraordinari per a re-
soldre la situació: fer front als pagaments endarrerits i liquidar  
el deute amb Hisenda.

Ja tenim via lliure per a les obres que volem fer en el poble. Algu-
nes són inversions necessàries que estalviaran problemes, d’altres 
són revindicacions històriques o obres de reforma i adaptació ge-
neral, ací les tenim:

•	 Pavimentació de la Plaça de les Alqueries

•	 Condicionament de vestuaris en la piscina

•	 Reparació de tanques en el carrer de la pilota

•	 Connexió de la xarxa de sanejament del poliesportiu

•	 Millora de la xarxa de pluvials en general

•	 Habilitació d’una zona per als gossos

•	Completar obres i substitució de xarxa d’aigua potable en 

l’avinguda Hugo Bacharach

•	 Reparació en l’edifici Llar de la Música

•	 Reparacions en el C.P. Mare de Déu del Patrocini

•	 Aplicació de revestiment anti esvaraments en la Plaça del Poble

•	 Demolició del depòsit d’aigua del Barri.

En perill la 
subvenció

Els regidors  
donem compte

Nova organització de la 
plantilla de treballadors

Polítics presidint 
les processons

Canvis en l’educació  
valenciana


