GRUP MUNCICIPAL DE DAIMÚS
BUTLLETÍ INFORMATIU
Numero 1
Estimats veïns, estimades veïnes:
Esperem que, malgrat les calors, hagueu passat un bon estiu. El curs
polític de la nova legislatura ja ha començat, i des del darrer plenari de
constitució de l’Ajuntament, se n’han celebrat tres mes, un de
caràcter extraordinari, el dia 8 de juliol, els altres dos de caràcter
ordinari, els dia 31 de juliol i 25 de setembre . Amb aquest butlletí us
volem fer cinc cèntims d’allò que es va tractar i de les nostres
propostes.

PLENARI EXTRAORDINARI DEL DIA 8 DE JULIOL:
En aquest plenari es van tractar principalment temes relacionats amb
l’organització de l’Ajuntament com, d’entre altres, la periodicitat de
les sessions de plenari ordinari, que es va aprovar que es faran cada
dos mesos en l’últim dijous, l’elecció de dipositària de comptes,
l’anomenament dels tinents d’alcalde, la creació i composició de les
comissions informatives...
Però a més d’aquests es van tractar dos assumptes d’interès:
-El primer va ser l’expedient de protecció de legalitat urbanística
incoat a la mercantil Torre de Baluard S.L.: L’assumpte és el de
sempre: una constructora comença a fer xalets, però s’excedeix en els
límits que té que deixar als veïns. La novetat és que per primera
vegada, des de que el Partit Popular ostenta l’alcaldia, s’obri un
expedient de legalitat urbanística a una constructora per obligar-la a
complir allò que estableixen la normativa municipal respecte a la
distància que s’ha de deixar entre la construcció i el límit de la

parcel·la. Tímidament, poc a poc anem avançant! Esperem que el tema
quede al final solucionat, i es respecte la legalitat urbanística.
L’altre tema va ser aprovar el decret d’alcaldia per realitzar unes
obres en la desembocadura del riuet de l’estany que la Diputació
pagarà un 70% i l’Ajuntament un 30% (uns 21.500 euros)

PLENARI ORDINARI DEL DIJOUS DIA 31 DE JULIOL
Amb aquest ple, podem afirmar que començava realment el curs polític
de la present legislatura. I com ja us vam anunciar en el darrer
butlletí, hem començat a FER-NOS SENTIR. De quina manera?
Presentant tres mocions per a ser debatudes i aprovades en el ple amb
l’objectiu que, malgrat no estar en el govern, dur a terme el nostre
programa d’actuacions per a la present legislatura. Aquestes mocions
van ser:
MOCIO PARTICIPACIO CIUTADANA:
L’Administració Local, els Ajuntaments, representen la institució de
govern mes pròxima als ciutadans i la que més directament ens afecta
en les seues decisions. Però moltes vegades sembla que solament
existeix aquest àmbit de govern quan ens convoquen cada quatre anys
per exercir el nostre dret al vot, al temps que tots els anys per a
pagar les taxes de fem, la contribució, ... Des del BLOC-EV som un
ferms defensors de la participació democràtica i ciutadana no
solament quan hi ha eleccions, doncs qualsevol govern, dia a dia,
desenvolupa les seues tasques i decisions que ens afecten a tots. Per
aquest motiu, entenem que per potenciar la participació ciutadana cal
començar pel seu nivell mes elemental, açò és el de la informació. En
aquest sentint vam demanar a l’Ajuntament:
1.- Que tots els Plenaris, s’anuncien mitjançant els corresponents bans,
a més de la publicitat que ja es fa al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.

2.- Que en tots el plenaris ordinaris, s’incloga un darrer punt en l’ordre
del dia que serà de precs, preguntes i suggeriments del públic
assistent, respecte als temes tractats en el plenari on es donarà
paraula al públic assistent, per que puga preguntar o fer el
suggeriment que estime oportú respecte els temes tractats.
El PSOE va recolzar la moció en la seua integritat, però, el Govern del
PP solament va donar suport al primer apartat i no al segon. L’argument
del PP: el poble ja s’ha pronunciat en les eleccions i per tant no hi peu a
més participació en el plenaris que la dels representants elegits, tot i
que es van manifestar que en qüestions puntuals de molta rellevància si
que es poguera fer. Menys dona una pedra. Nosaltres des d’ací us
animem a tots i a totes que acudiu al plenaris, allí es pot obtenir
informació de primera mà de quines son les intervencions dels nostres
representants, acords, decisions i actuacions a realitzar per
l’Ajuntament. Que no t’ho conten.
NITRATS EN L’AIGUA POTABLE DELS PEDREGALS I LA PLATJA
No caldria haver-se presentat aquesta moció si el govern de la passada
legislatura, el mateix que el d’aquesta complira en aquelles obligacions
que té de fer públic a tots els ciutadans l’estat de les aigües potables
que consumim. En els darrers anys la concentració de nitrats en les
aigües potables ha esdevingut un greu problema de salut publica. Però
una vegada mes, cal recordar a l’Ajuntament que la millor forma de
lluitar contra possibles alarmes socials i, el que es pitjor, possibles
problemes de salut publica és la informació. D’aquesta manera els
ciutadans podrem prendre decisions respecte al consum d’aigua i així
protegir el dret a la salut que tots tenim. A tot açò, informem, per a
aquells que no ho sàpiguen que en l’actualitat l’aigua del poble es
subministrada per l’empresa EGEVASA, del pous que té en Villalonga, i
la de la Platja i Pedregals, per MOLTO S.L. que té els pous a la platja,
que són els que presenten problemes.
En la moció demanavem que:

1.- Es feren bans periòdics informant de l’existència de qualsevol
element anòmal que s’hi trobe present a l’aigua potable i en
qualsevol cas del nivell de nitrats. Assenyalant en tot cas si algun
d’aquests elements sobrepassa els nivells màxims per al consum
humà.
2.- Es penjara una còpia de les anàlisis al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i un altra al tauler d’anuncis dels Pedregals.
Una vegada més els representants del Govern es van oposar al primer
punt, argumentant que crearia alarma social. Nosaltres pensem que la
vertadera alarma social es crea quan no hi ha informació, la qual cosa
únicament pot crear desinformació. El PSOE va donar suport a la
proposta, a mes a mes de plantejar en l’apartat de precs i preguntes
qüestions relatives a aquest mateix tema. El segon punt si que va ser
recolzat per tothom.
ACONDICIONAMENT VORERES CAMI A LA MAR
No cal dir que el vell camí de la mar ha esdevingut un carrer, però tot i
que en els darrers anys, per part de l’Ajuntament, s’ha fet un esforç
considerable per tal d’adaptar els accessos a les voreres amb rampes
per a les persones minusvàlides, l’Avinguda del Mar continua sense
adaptació, per tant demanàvem:
1 Que es construiren per part de l’Ajuntament el més aviat possible
rampes d’accés a les voreres en totes les interseccions des d’on esta la
farmàcia fins a la platja, de manera que facilite el trànsit de persones
minusvàlides, persones majors, carrets de xiquets, de la compra, ... Va
ser aprovada per unanimitat.
UNA ALTRA QUESTIÓ TRACTADA: CARRETERA DE LA PLATJA:
La carretera nova de la platja actualment és de la Diputació. S’aprovà
demanar-li a Diputació que aquesta carretera, passe a dependre de
l’Ajuntament. Nosaltres vam votar a favor al considerar que, el que de
fet, ja de és una via urbana, deu dependre de l’Ajuntament.

PLENARI ORDINARI DEL DIJOUS 25 DE SETEMBRE
Per a aquest plenari vam presentar tres mocions i una bateria de
preguntes per escrit al voltant la guarderia municipal i diverses
preguntes en el mateix plenari. Seguidament us en fem cinc cèntims
del contingut de totes aquestes qüestions.
MOCIÓ
UTULITZACIÓ
DAIMÚS.

GENERALITZADA

DEL

TÒPONIM

Amb l’arribada de la democràcia molts dels pobles valencians poguérem
recuperar els nostres topònims, entre aquests un en va ser el nostre.
Per fi Daimús, oficialment tornava a ser Daimús, i deixàvem de banda
per mai més la barroera castellanització de Daimuz, per altra banda, a
l’únic que contribuïa, moltes vegades, era a confusions amb la comarca
del Racó d’Ademuz. Però, malgrat que en l’actualitat solament som
Daimús, algunes senyalitzacions i bastants empreses continuen
utilitzant el topònim castellanitzat, que hem d’insistir, ¡no existeix!.
Per aquest motiu vam presentar aquesta moció en la que demanàvem
que des de l’Ajuntament es ficaren en contacte amb aquestes
empreses per tal d’agrair-los la seua deferència per portar les seues
inversions al nostre terme municipal, però recordant-los que el topònim
correcte és el de DAIMÚS i, per tant, fóra convenient que en les
seues comunicacions publicitàries així ho feren constar i deixaren
d’utilitzar un topònim que no existeix. Va ser aprovada amb el
recolzament de tots els grups polítics.
PREC PER AL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT VIGENT EN EL
LLIURAMENT ALS REGIDORS DE LES ACTES DE COMISSIÓ DE
GOVERN.
Desenvolupar la tasca de regidor a l’Ajuntament de Daimús no es tasca
fàcil pel que fa a aprovar les actes del Plenari i estar informat del

contingut de les actes de les Comissions de Govern i. ¿Per què? Perquè
no arriben amb el més mínim termini per a poder-se llegir i
desenvolupar les tasques fonamentals de seguiment i control dels
acords presos pel govern municipal. Per aquest motiu vam presentar
aquesta moció en la que exigíem que les actes de la comissió de govern
es lliuren als regidors en el termini màxim de set dies desprès de la
realització de la comissió. Cal tenir present que amb data del 10 de
setembre, dia en el que es presentaven les mocions que ací estem
comentant, encara no s’havia rebut les actes corresponents a les
comissions de juliol, de les quals havia transcorregut, evidentment,
més de set dies que és el temps que dona la llei. Es van comprometre
que no tornaria a passar.
MOCIÓ MEDIAMBIENTAL
De tots es sabut la gran quantitat de deixalles que provoca l’actual
societat de consum, fonamentada en la idea que els recursos són
inesgotables i els residus generats desapareixen una vegada dipositats
als contenidors. Quin futur estem deixant a generacions futures? La
veritat que no massa agradable. Podem contribuir a que açò no siga així
i, al menys, minvar els efectes negatius que sobre els recursos naturals
provoquem? Clar que sí, un exemple molt pràctic: augmentant la
quantitat de materials reciclats. Però en aquest cas des de les
Administracions públiques s’ha de fer un esforç per conscienciejar la
societat al temps que ficar els mitjans necessaris per tal de facilitarnos al ciutadans la nostra tasca de contribució al reciclatge de
materials, bé siga, cartó, vidre, metall, plàstic, piles, roba, ...
Evidentment, si no tenim contenidors on abocar tots aquests materials
difícilment podrem col·laborar. Per aquest motiu vam demanar a través
d’aquesta moció la instal·lació junt als contenidors de fem ja existents
contenidors de recollida específica de plàstics, paper i derivats, roba,
vidre i metalls. Així mateix vam demanar que per part de l’Ajuntament
es realitzaren les gestions necessàries davant l’empresa encarregada

de l’arreplegada d’aquests residus, especialment en els de vidre i
metalls per a que es faça en hores que no ocasione molèsties al veïnat.
Finalment, que l’Ajuntament recordara una vegada més a tots els veïns
i veïnes l’horari en el que es pot dipositar residus, per tal de no
provocar, una vegada més, molèsties en el veïnat. Malgrat la discussió
en el nombre de contenidors a afegir, es va aprovar, per part de tots
els grups polítics l’augment d’aquests i les mesures proposades per a la
millora de tots aquests serveis.
PREGUNTES PER ESCRIT
Vam presentar una bateria de preguntes relacionades amb la
GUARDERIA municipal. Se'ns va contestar a totes elles i la principal
conclusió, la guarderia està sent un èxit, però la falta de previsió del
govern municipal, fa que comencem a parlar que es queda menuda. En
aquest sentit i segons portava el Partit Popular en el seu programa
electoral, la cabuda era per a 40 xiquests/es. El BLOC-EV ja vam
denunciar en el míting que vam fer a la casa de la cultura en les
passades eleccions municipals que es quedaria menuda i així sembla que
comença a ser, doncs ja s’ha arribat aquest nombre de xiquets. Ens
preguntem si des del Govern Municipal del Partit Popular no saben que
quan s’aproven plans parcials de reparcel·lació i urbanització, quan
aquests s’executen i comencen a habitar-se les vivendes construïdes la
població augmenta i per tant les necessitats d’oferir més serveis
també?. La capacitat de la guarderia municipal, n’és una bona mostra
de la total falta de previsió i planificació del Partit Popular. Però ells
són els que manen.
PRECS I PREGUNTES
1.-Seguint en aquestes temes mediambientals en l’apartat de precs i
preguntes vam plantejar:
Soroll ambiental. Cas que hi haguera una normativa referent a
sorolls es faça complir, en cas contrari que s’elabore i es vetlle pel

seu compliment, doncs és un tema molt criticat l’elevat nombre de
motos que circulen pels nostres carrers amb escape lliure,
determinats bars de la platja amb música massa forta, ...
•
Defecacions de gossos. Alguns carrers, especialment els que
estan pròxims a determinats parcs públics, presenten un estat
lamentable per l’elevat nombre de cagades de gos que tenim que
anar sortejant. Plantejarem que es construïren més “pipicans” al
temps que es fera una campanya de conscienciació des de
l’Ajuntament a tots els propietaris de gossos per tal que recullen
allò que deixen en el carrer els seus animalets.
2.-Soterrament línies telèfon, llum i cablejat fibra òptica. Vam
demanar que aprofitant que anaven a alçar-se carrers amb motiu
d’acondicionament i millores en la xarxa d’aigua potable, s’aprofitara i
es soterraren les línies elèctriques i de telèfon al temps que
preparar la infrastructura per al cablejat de fibra òptica. Ens van
contestar que les obres de millora en la xarxa d’aigües potables no
afectaven a tot el poble i per tant no donava peu a que es poguera
realitzar el soterrament de les línies. De qualsevol manera l’Alcalde
va manifestar que es procedirà a realitzar-se els soterraments
esmentats en el moment que es realitzen les obres per separar les
aigües pluvials de les aigües fecals o “negres”. Així ho esperem.
3.-Neteja clavegueram en previsió d’inundacions. Vam preguntar si
s’havien fet totes les actuacions pertinents de neteja de sèquies i
claveguerams per tal d’evitar possibles inundacions en cas que es
produïren fortes pluges. Se’ns va informar que ja s’havien fet els
treballs necessaris.
I així fins al proper.
CONTINUEM TREBALLANT PER A QUE US FEU I ENS FEM
ESCOLTAR.

