
 

 

 

  

 

 

 

 

EL BLOC DE DAIMÚS 
INICIA UNA NOVA 
PUBLICACIÓ 
ELECTRÒNICA 

Amb el nostre comprimís de mantenir 

informats els veïns i veïnes de tot allò que 

passa per l’Ajuntament, iniciem aquesta 

nova publicació.  

El nostre objectiu és fer arribar, a tots els 

veïns i veïnes que ho desitgen, aquells 

successos i notícies que van produint-se a 

l’Ajuntament.  

Moltes vegades es produeixen notícies que 

no poden esperar a la publicació sobre 

paper de “Daimús Actualitat” per fer-vos-

les arribar.  

“Daimús Actualitat”, com totes les 

publicacions sobre paper té restriccions 

d’espai i de periodicitat.  

 

Amb aquesta publicació, que no es farà 

sobre paper, pretenem fer-vos arribar tots 

aquells esdeveniments que van produint-se 

quotidianament.  

Per suposat, “Daimús Actualitat” continuarà 

publicant-se en paper, seguint el mateix 

format i línia editorial que ha tingut fins 

ara. 

Tanmateix a Facebook hem obert un 

compte a amb el nom de “Bloc de Daimús”, 

una pàgina amb el mateix nom i hem creat 

el grup “Bloc de Daimús”. En tots tres 

anirem penjant les notícies més importants 

tant i com vagen produint-se. 

Núm. I 

ABRIL 

2010 



 

 

 

 

 

el BLOC compta amb tu 

ES RETARDA 
LA CONNEXIÓ 
ELÈCTRICA DE 
PEDREGALS 
NORD 
Al 2006, ja informàvem que la 
urbanització de Pedregals nord 
anava a retardar-se per molt de 
temps perquè l’Ajuntament havia 
adjudicat les obres d’urbanització 
sense tindre garantit el 
subministrament elèctric.  

En aquell moment vam advertir 
del problema que es presentava: 
Endarreriment en la finalització de 
la urbanització, i fort encariment 
pel cost afegit de dur el corrent 
elèctric des de Gandia. En aquell 
moment vam ser acusats per 
l’alcalde d’alarmistes i exagerats. 
Desgraciadament el temps ens ha 
donat novament la raó, i a data 
d’avui continua sense estar 
finalitzada la urbanització. 

El problema segons l’alcalde: La 
instal·lació elèctrica que s’ha fet 
presenta  problemes deguts a les 
humitats, ja que hem tingut un 
hivern molt plujós. A més de 
corregir algun problema en la 
instal·lació, haurem d’esperar a 
que tot estiga una mica més sec 
per que no es produesca l’avaria, i 
Iberdrola done la llum. 

Si hem d’esperar a que tot estiga 
més sec per que la instal·lació no 
produesca avaria…és que cada 
vegada que hi hagen pluges com 
aquests hivern, els veïns 
d’aquesta urbanització van a 
tindre de suportar avaries per la 
humitat? Com sol passar en 
aquest Ajuntament, ens temem 

que així serà..  

Per si algú no ho sabia, els veïns i 
veïnes residents als Pedregals i 
Platja, tenen el seu servei 
d’atenció mèdica al consultori dels 
Pedregals. 

Durant l’hivern no hi ha cap 
problema, però quan arriba l’estiu, 
el consultori ha d’atendre a les 
persones que venen a estiuar a la 
nostra platja (“desplaçats”) per la 
qual cosa la gent que viu als 
Pedregals i Platja ha de 
desplaçar-se fins al consultori de 
Daimús per rebre allí la seua 
assistència sanitària.  

A més de la calor estiuenca, el 
problema està en l’elevada 
quantitat de gent major que 

resideix als Pedregals.  

Per aquestes persones, tenir de anar 
a Daimús per fer una recepta, o per 
veure al metge és un autèntic 
obstacle. 

Ja és el segon plenari en el qual 
plantegem que el govern municipal 
prenga cartes en la qüestió, i es 
dirigesca a la Conselleria de Sanitat 
per garantir l’assistència sanitària 
dels residents, en el consultori dels 
Pedregals tant en estiu com en 
hivern. Si hi ha algú que s’haja de 
desplaçar que siguen els 
“desplaçats” que venen a passar ací 
uns dies o setmanes a l’estiu. 

Per segona vegada, el govern 
municipal li ha llevat importància al 
problema, i s’han negat a fer cap 

gestió per solucionar-lo.  

La resposta: Culpa de Iberdrola que 
no ens dona la connexió. Nosaltres 
diem: no serà més bé culpa de 
l’Ajuntament per haver permés 
urbanitzacions sense tindre garantit 

el subministrament elèctric  

ELS FANALS 
DE DALT DE LA 
CARRETERA 
CONTINUEN 
SENSE LLUM  

EL BLOC DEMANA QUE ELS VEÏNS 
I VEÏNES DELS PEDREGALS, NO 
HAGEN DE DESPLAÇAR-SE  PER 
L’ESTIU PER ANARA AL METGE 

LA FONT D’ENFRONT  DEL 

VIDAL CONTINUA TRENCADA 

Ja fa tres mesos que algun vehicle va 
trencar la font, i així continua. La 
resposta de l’Alcalde: s’està tramitant 
el segur. Si habitualment un sinistre es 
tramita en menys d’un mes, açò va 
una mica lent, no us pareix? 

Si vols contactar amb nosaltres: 

blocdedaimus@hotmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fa ja tres mesos que es va aprovar 
la venda de dues parcel·les en la 
zona industrial B. Com marca la llei, 
els diners que s’obtinga de la venda 
de patrimoni municipal sols pot 
dedicar-se a inversions. 

Però a data d’avui, l’Ajuntament 
encara no ha dit en que va a invertir 
eixos diners. 

I això que tenia pressa i no podia 
esperar-se a saber quin grau 
d’endeutament té realment 
l’Ajuntament per prendre la decisió 
de la venda. 

Estarem vigilants i no permetrem que 
aquests diners acaben gastant-se en 
cremar pólvora de rei per acabar la 

legislatura.  

L’AJUNTAMENT  
CONTINUA SEN-
SE DIR EN QUÈ 
ES VA A GASTAR 
ELS DINERS QUE 
OBTINGA DE LA 
VENDA DELS DOS 
SOLARS  

L’AJUNTAMENT  ENCARA NO HA 
RETIRAT ELS DARRERS SÍMBOLS  
FRANQUISTES QUE QUEDEN A 
DAIMÚS 
Malgrat haver-se aprovat, per unanimitat, ja fa 6 mesos una moció 
presentada pel BLOC en la qual l’Ajuntament es comprometia a retirar 
els símbols franquistes que encara queden a la Plaça o al Carrer de Baix 
(Plaques de pedra amb antics noms de carrers) la realitat es que encara 

no ho han fet. A què esperen?.  

Al final tindrem   
camp de gespa  
artificial 

No hem sigut els primers com va dir 
l’Alcalde, però sembla que ja s’ha 
adjudicat i a la fi tindrem camp de 

futbol de gespa artificial.  

L’AJUNTAMENT PRETÉN INSCRIUR E 
EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT 
SOLARS PER ON PASSA UNA VIA 
PECUÀRIA 

Quan una cosa comenta mal, pot 
acabar pitjor, i açò  és el que li pot 
pasar a la zona Industrial B, on no 
acaben d’aparèixer nous problemes. 

Els projecte inicial estava ple de 
problemes que van fer que el BLOC 
el votara en contra. La Conselleria va 
veure els problemes i no va voler 
homologar el projecte si no es feien 
canvis. Els canvis es van fer, però 
continuaven presentant-se coses que 
el BLOC no podia acceptar, però 
aquesta vegada la conselleria va 
acceptar el projecte modificat. 

Després a inici del 2008 va vindre la 
retaxació. Els propietaris van veure 
incrementada la seua quota 
d’urbanització, 

I després resulta, que a més de 
tots els problemes, s’estava 
envaint una via pecuària amb 
especial protecció: El camí 
assagador o camí vell de Gandia. 

Aquest camí no es propietat de 
l’Ajuntament sinó de l’Estat. El 
problema ara és que en el projecte 
no es deia res d’aquest camí, i 
conselleria tampoc es va adonar i 
va homologar el Pla. Han hagut de 
ser associacions culturals les que 
ho descobriren. 

Mentre tant tot ha continuat igual com 
si res passara, i ja es troben en el 
registre de la propietat els solars 

adjudicades.  

El problema és que hi ha 3 solars per 
damunt els quals transcorre el camí de 
l’assagador: la 24, la 16 i la 21.1. 

Als propietaris d’aquestes parcel·les se’ls 
està adjudicant una propietat que no és 
de l’Ajuntament, pel que, mentre tant la 
Conselleria no prenga cap decisió sobre 
què fer amb el camí, a aquestos 
propietaris se’ls està venent una “burra 
coixa”, adjudicant-los una superfície que 

en la realitat no existeix.  

el BLOC compta amb tu 



ES DESBLOQUEJA LA PARLITZACIÓ DE 
LES OB RES DE LA CASA DE LA PLAÇA 

 El passat mes de febrer la Direcció 
General de Patrimoni de la Generalitat 
havia paralitzat les obres de la casa de la 
Plaça davant la possibilitat que es trobaren 
deixalles d’interés arqueològic. 

L’Ajuntament va llogar un arqueòleg per fer 
el corresponent informe del que podia hi 
haure allí. Segons ens diu l’Alcalde, 
l’informe ha estat que no hi havia res, pel 
que ja s’ha alçat la paralització d’obres. 

El tema és molt important, perquè la 
segona fase de les obres que puja al 
voltant d’uns 580.000 € va a fer-se a càrrec 
del Pla Confiança de la Generalitat, i la 
condició és que les obres estiguen 
finalitzades abans de la finalització 
d’aquest any. Un endarreriment en la 
paralització de les obres havera suposat la 
pèrdua de tant important subvenció. 

No entenem moltes coses d’aquesta 
història, que ens havera pogut costar un 
seriós desastre econòmic: La primera és 
que per part de la direcció d’obres no es 
previnguera la possibilitat de que 
aparegueren deixalles arqueològiques 
vista la proximitat amb la ubicació on es 
trobava la  torre funerària romana “Baebia 
Quieta”. Per tant, com és que es van 
començar les obres sense fer cap cata 
arqueològica? 

La segona és que no hem pogut veure 
l’informe arqueològic, senzillament perquè 
ens diuen que el van remetre a patrimoni, i 
no es van quedar cap còpia. Com és que 
l’Ajuntament no conserva còpia dels 
documents que envia? 

Ens hem tingut de fiar de la paraula de 
l’alcalde sobre el contingut d’un 
document que al cap i a la fi hem pagat 
entre tots. 

Ocultació d’informació a l’oposició, o 
simplement greu malfuncionament. A 
la vista de com han esdevingut els fets 
estem convençuts que açò és una 
prova més del malfuncionament del 
nostre Ajuntament, on per no funcionar 
bé, no funciona bé ni tant sols en els 
aspectes administratius més 
elementals, com puga ser l’existència 
d’un registre d’entrada o d’eixida 
centralitzats on es guarden tots els 
papers que entren o ixen de 
l’Ajuntament. 

 
Envia’ns un e-mail a blocdedaimus@hotmail.com  amb les 
dades del compte de correu on vols que enviem els 
següents números de l’ info BLOC 

 

 

Esperem que no hi hagen més 
entrebancs, i a l’any nou aquesta casa 
siga una realitat, ja que en ella hem 
posat tota la subvenció del Pla 
Confiança, més una altra subvenció, 
d’uns 300.000 €, i com encara no hi ha 
prou, hem de fer un préstec amb el banc 
de 500.000€ en quan avancen les obres. 

 



L’AJUNTAMENT ADJUDICA LES OBRES 
DEL 2n “PLA ZAPATERO” 

 L’Ajuntament adjudica les obres d’aquest 
segon Pla Zapatero. D’entre elles 
destaca:  

*Obres de reforma en el poliesportiu 
municipal consistents en la transformació 
de l’actual pista de tenis en una pista 
multiusos, obrint una porta d’accés 
d’aquesta pista als vestuaris. També 
s’inclou la instal·lació d’una pèrgola 
davant dels vestuaris pel costat de la 
piscina. Cost del projecte:60.226 € 

*Instal·lació de cuatre zones WIFI que 
donaran cobertura d’Internet a amplies 
zones del municipi. Es posaran zones 
WIFI en la zona de les Escoles, en la 
Casa de la Dona, en el Centre Social 
dels Pedregals i en el Polisportiu. Junt a 
aquesta actuació es contempla també la 
instal·lació de panells informatius tal com 
havia demanat el BLOC a inici de 
legislatura mitjançant una moció. Cost 
d’aquest projecte: 18.842€ 

*Instal·lació de punts d’accés informàtic 
en diferents llocs: Casa de la dona (5 
punts informàtics, televisió i equip de so) 
Oficines del Poliesportiu (dos punts 
informàtics) Cost del projecte:12.418 € 

 

*La construcció d’un parc infantil tancat 
en el pàrquing que hi ha darrere del 
Flamingo. Dona la casualitat que 
aquesta actuació la vam presentar dels 
del BLOC com una moció que el PP no 
hi estava d’acord en aquesta ubicació. 
Ara l’inclou en aquest Pla Zapatero. 
Cost del projecte: 15.641€ 

* Adequació del sistema telefònic de 
l’Ajuntament i de la Policia Local. Cost 
del projecte: 9.686€ 

* Condicionament de l’auditori, 
ampliant l’escenari, fent-li un 
condicionament acústic, i construint un 
“galliner” per ubicar una cabina de 
control. Les obres s’iniciaran a inicis de 
maig amb una durada de dos mesos i 
mig. Per tant, en festes del poble no 
disposarem d’aquest local. Pressupost 
d’aquest projecte: 124.403 € 

*La construcció d’un carril bici, unint 
Daimús amb la Platja pel costat de la 
carretera nova. Cost: 30.755€ 

*Soterrament contenidors de deixalles 

al carrer Assagador. Cost: 26.379 €   

 

L’AJUNTAMENT DEDICARÀ EL PLA 
ADICIONAL PPOS 2009 A REPARAR 
VORERES DE LA PLATJA.  

L’Ajuntament dedicarà l’import del 
pla addicional corresponent al “Pla 
Provincial d’Obres i Serveis” 
(PPOS) 2009 a reparar les voreres 
de la Platja que es troben moltes 
d’elles en lamentable estat. 

El BLOC va insistir en que a més 
de reparar les voreres, que falta fa, 
també es facen suficients passos 
de vianants accessibles des de la 
vorera (o bé es rebaixa la vorera o 
bé s’alça el pas de vianant a 
l’altura de la vorera) per facilitar la 
mobilitat. 

 

La novetat ha estat en el sistema 
de contractació, que no va a fer-se 
a través de cap empresa, sinó per 
gestió directa de l’Ajuntament. 

El BLOC va demanar 
transparència en la contractació 
dels personal que va a treballar en 
aquestes obres.  

Per part del Govern municipal ens 
van garantir que els treballadors 
els seleccionaria l’INEM i ells 
simplement es dedicarien a fer les 
contractacions dels treballadors 

proposats.  
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Les noves urbanitzacions de Daimús continuen sense enllumenat 

públic. L’Ajuntament no va tindre en compte la mancança 

d’energia elèctrica quan va autoritzar els PAIs, … 


