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El Bloc assessora en la presentació d’al�legacions al 
Pla General d’Ordenació Urbanística del poble 
 
Plenari ordinari del 12 de març 
 

En el plenari del 12 de març s’aprova traure a exposició pública el PGOU. El Bloc va 
anunciar que estava d’acord amb que es traguera a exposició. Igualment vam 
manifestar que el que estiguérem d’acord en que es traga a exposició pública no vol 
dir en cap cas que estigam d’acord amb el contingut del Pla. Nosaltres no estem 
recolzant el PGOU, sinó sols que la gent el conega i puga opinar. 
 
 El Bloc ha realitzat una campanya informativa sobre el PGOU, i ha oferit 
assessorament i informació a tot aquell que li ho ha demanat. També ha 

ajudat als veïns que ho 
han desitjat en la redacció 
d’al�legacions..  
A hores d’ara continuen 
sense resoldre’s les prop 
de trenta al�legacions que 
ha presentat el BLOC. 
 
 

Obres i millores 
urbanístiques 
 
El Bloc pregunta quan 
s'estudiarà el tema de la zona 
de vianants en el Nucli 
Històric, restringit el 

trànsit de vehicles  excepte per als veïns. Des del Bloc entenem que una 
zona de vianants és per a accés dels vehicles dels veïns a casa, i no per a 
seguir de trànsit normal per a tots.   
 

El Bloc demana que s'ubiquen contenidors de reciclatge en la zona de la 
platja entre l'Av. del Mar i el límit sud del terme i recorda que es va quedar que 
després de setembre de 2007 es faria una redistribució de l'estudi de la plaça de la 
platja i l’alcalde va prendre el compromís que només passara Setmana Santa amb 
l’informe dels tècnics s’estudiaria una solució. 
 
 
 
  



El Bloc s’interessa per la situació en que es troba la plaça de bibliotecària 
així com la de conductor de la màquina d’agranar, ja que es va acordar fa 
temps que calia cobrir-les. La plaça de bibliotecària no s'ha cobert i considerem no és 
la millor forma de funcionament d'una biblioteca pública. Respecte la de conductor de 
la màquina d’agranar, ens van comunicar posteriorment que no van a traure-la.  
 

El Bloc diu que a l'estudi de tràfic rodat que s’ha fet a Daimús, hi ha xicotets 
punts que es podrien millorar. D’entre altres al final del carrer Nou d'Octubre hi 
ha un tros 20 o 25 metres amb direcció prohibida per pujar, la qual cosa impossibilita 
que la gent que ve de la platja i de la Ronda Sud puguen entrar en el poble per ací, 
demana es retire la direcció prohibida en eixe tram de 20 metres per a possibilitar que 
la gent que ve de la platja puga entrar en el poble sense necessitat de donar més 
volta. A hores d’avui ja s’ha resolt aquesta situació. 
 

El Bloc pregunta com està el tema de la cessió de l'obra de Borde Pedregals, 
on es troba  la parcel�la on es van a ubicar les noves escoles, ja que s'està 
retardant molt. L’Alcalde contesta que s'ha fet tot el que s'ha hagut de fer, s'han 
esmenat tots els errors que havien a nivell elèctric, l'urbanitzador Avilés ha informat 
que quant a l'OCA està tot esmenat, ha eixit tot favorable, s'han enviat els papers a 
l'Hidro, amb la qual cosa ja no es pot negar a recepcionar l'obra. Curiosament, el que 
en aquest plenari se’ns va que era imminent, ha tardat 5 mesos en solucionar-se  
 

El Bloc pregunta com està la situació dels Pedregals Nord on la Hidro els va 
dir que enganxara el corrent elèctric a Gandia i que portaren l'electricitat 
subterràniament. Ara mateix les negociacions estan vinculades a terrenys situats a 
Gandia on Daimús poc ha de veure perquè tot el tema està a Gandia, la cessió per on 
passaran els terrenys i la forma de fer-ho. L’alcalde assegura que no hi haurà 
retaxació i que ell entén que les despeses aniran a càrrec de l’urbanitzador. El Bloc 
manifesta la seua preocupació perquè els problemes de la llum, produiran 
que es retardarà la urbanització, i  pregunta per la llum en els solars. 
L’alcalde li contesta que els solars mentre no estiga la línia feta no podran tindre llum. 
Les vivendes que ja estan tenen llum i des de l’alcaldia el que es vol és que es pose la 
llum perquè les quatre vivendes que estiguen ací tinguen llum i allò altre ja es 
resoldrà en més o menys temps. Les empreses que estan obrant estan autoritzades 
per l'urbanitzador i tindran llum d'obra i mentre no es resolga el problema de la llum 
no tindran cèdules d’habitabilitat. En una reunió posterior, per explicar el PGOU als 
veïns, l’alcalde va dir que el tema de la llum d’aquesta urbanització quedaria resolt en 
7 o 8 mesos, és a dir cap a finals d’any. Si el que és imminent tarda 5 mesos, quan 
tardarà açò? Ja tornarem a veure que passa a final d’any! 
Igualment el BLOC s’interessa per la situació dels avals que té dipositats l'urbanitzador 
i demana garanties de què no se li tornaran fins que no estiga solucionat el problema 
elèctric. L’ alcalde contesta que si és per si alguna persona ha pagat el 3er termini, no 
té cap problema perquè l'empresa té dipositat un aval en l'Ajuntament garantint el 
100 % de la reparcel�lació.  
 
 
 
 



El Bloc s’interessa pel retrocés de l'arena a la platja i pregunta si es té 
alguna informació, si s'està fent alguna cosa per part del Govern central. 
L’Alcalde li contesta que si estem parlant d’aportacions d’arena, Gandia s'oposa pel 
tema dels pescadors, però  es realitzarà una aportació que serà més forta a Piles i 
Miramar que a nosaltres, però que ens tocarà una mica, ja que a nosaltres, el retrocés 
ens ha afectat menys que a ells. Fa cinc anys que s'estan fent estudis sobre 
l'aportació provisional d'arena.  
 

Des del Bloc recordem novament que en el Camí de la Mar s'han soterrat les 
línies telefòniques però hi ha alguns llocs on hi ha pals, línies aèries, 
pregunta perquè motiu encara està en l'aire i perquè no es poden eliminar 
definitivament. L’Alcalde contesta que hi ha un conveni amb telefònica, ells van 
portar els tubs i les arquetes i nosaltres hem de fer l'obra civil i ara han de vindre a 
soterrar-ho tot a costa d'ells, tenim un escrit perquè es finalitze ja este tema.  
 
El Bloc critica que es posen cartells anunciant una pista de pàdel i tennis 
quan encara no s’ha fet res, a la qual cosa l’alcalde contesta que si haguera sigut 
per voluntat municipal ja estaria fet, però que cal tenir firmat un conveni amb la 
Diputació que subvencionarà amb 90.000.-€. Però aquesta no té diners per allò que 
va prometre un mes abans de les passades eleccions. 
 

Al�legacions a l’ampliació del Port de Gandia 
 
Plenari extraordinari del 29 de Maig 
 

El tema més important d’aquest plenari van ser les al�legacions a l’ampliació del port 
de Gandia. Hi havia un document preparat pel Catedràtic de la Universitat Politècnica 
de Gandia, Sr José Serra - "Estudio integral del frente litoral entre las 
desembocaduras del Júcar y del rio Racons para el desarrollo de los proyectos de 
regeneración y acondicionamiento del borde litoral"-en el qual es posa de manifest el 
greu perill que té sobre les platges de la zona el projecte que s’està estudiant dur a 
terme per ampliar el port de Gandia.  
 

D’acord amb aquest document, es va arribar a un acord entre tots els alcaldes 
afectats per presentar al�legacions al document d’ampliació del port de Gandia. Entre 
aquestes al�legacions es demana que s’esperen a la finalització de l’estudi que està 
realitzant el Sr. Serra, per a que es faça l’estudi d’impacte mediambiental del port, o 
que tota l’arena que es drague del port per fer l’ampliació s’envie a les platges del 
sud.  Igualment es demana que no es construesca l’anomenada platja del Grau fins 
que no es vega com evoluciona l’aportació d’arena. 
 

Des del Bloc estem totalment d’acord amb aquestes al�legacions, però les considerem 
insuficients per garantir l’arena en les nostres platges. I així, i com que el projecte 
que s’està estudiant per a fer l’ampliació del port no és l’únic, sinó que hi ha d’altres, i 
concretament un que presenta un impacte medio-ambiental zero, el Bloc va 
presentar tres noves al�legacions, demanant als grups polítics que les 
adoptaren també com a seues i es presentaren com a moció conjunta dels 
tres grups.  



I així va ser i l’Ajuntament de Daimús per unanimitat va arreplegar i 
aprovar les al�legacions dels alcaldes, amb les al�legacions que afegeix el 
Bloc. 
 

Entre les al�legacions que afegeix el Bloc està el rebuig a l’actual projecte 
d’ampliació del port i demanar que es substituesca per l’alternativa tècnica 
que suposa un impacte medio-ambiental zero, o que totes les actuacions 
per a la regeneració i condicionament del litoral siguen realitzades abans, o 
com a més tard durant les obres d’ampliació del port de Gandia. 
 

Des del Bloc volem manifestar que no ens oposem a l’ampliació del port de 
Gandia. Això és una decisió que ha de prendre i valorar l’ajuntament de Gandia, però 
el que no estem d’acord és en que aquesta ampliació ens porte un perjudici 
a totes les platges del sud de Gandia (i també a les del Nord). 
 

També en aquest plenari es va aprovar cedir a Iberdrola els terrenys on aniran els 
transformadors elèctrics de la zona de Borde Pedregals, quan feia dos mesos que 
s’havia assegurat que tot estava en marxa, i que era imminent la connexió elèctrica. 
 

S’aprova la rotonda de Vidal 
 
Plenari extraordinari del 30 d’abril 
 

En aquest plenari es va aprovar fer la rotonda que està fent-se en la carretera 
de la platja d’enfront del Vidal sempre i quan es finalitzara abans del mes 
de juliol, cosa que podem comprovar que no ha passat. 

 
En aquest plenari es va 
aprovar el reglament per a 
la tinença d’animals 
perillosos. S’obliga als 
propietaris de gossos de 
determinades races, i 
d’altres animals considerats 
perillosos a disposar d’una 
llicència municipal i a 
tindre’ls registrats. 
Igualment els obliga a 
comunicar en 48 hores la 
seua pèrdua i fixa un 
conjunt de sancions per als 
que no complisquen la 
normativa. 

A més es va aprovar el cedir a la Conselleria d’Educació el solar per a la nova escola 
als Pedregals. 
 
 
 



El Bloc demana que s’apliquen criteris objectius en 
la selecció de personal per a l’Ajuntament 
 

El grup municipal del BLOC-Verds a l’Ajuntament de Daimús considera que durant el 
present any la situació econòmica ha produït per una part un augment de la demanda 
de treball a l’estiu, mentre que per un altra l’oferta de llocs de treball per part de 
l’Ajuntament ha disminuït arran del retall pressupostari en aquesta partida. Aquest fet 
ha obligat a fer una selecció del personal, i com ha conseqüència d’aquesta selecció hi 
ha hagut sol�licitants de treball que s’han quedat sense lloc de treball per a l’estiu.  
 

No hi ha cap tipus de borsa ni barem objectiu de selecció, per la qual cosa la 
selecció de personal s’ha tingut de fer d’acord a criteris no explícits ni 
publicats amb anterioritat, el que ha causat varis casos de greuges 
comparatius i de malestar.  
 

La diversificació de serveis exigeix cada vegada més treballadors amb determinades 
qualificacions per poder exercir-los amb efectivitat, en canvi no hi ha un procés 
diferenciat de sol�licitud de treball, i de selecció dels treballadors. 
 

Per millorar el procés i evitar 
aquests greuges demanem 
que les contractacions de 
personal eventual que 
realitze l’Ajuntament de 
Daimús es regesquen pels 
principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat.  
Per aquest motiu hem 
presentat una moció en la que 
demanem que es realitzen 
tantes convocatòries 
públiques com tipus de lloc de 
treball calga cobrir, i es 
seleccionen les persones 
interessades amb criteris 

objectius que s’hauran de fer públics en el moment de la convocatòria.  
En tot cas, i d’entre altres, demanem que es consideraran mèrits, l’experiència laboral 
(acreditada documentalment) en tasques idèntiques a la convocada, l’experiència 
laboral en qualsevol administració pública, la possessió d’altres titulacions del mateix 
nivell o superior a l’acreditada, el coneixement acreditat del valencià, i la residència a 
Daimús en el moment de publicar-se la convocatòria. En algunes convocatòries, quan 
les característiques del lloc de treball ho requeresquen, es podrà realitzar una 
entrevista personal. La baremació d’aquesta no podrà ser superior al 25% de  la 
totalitat dels mèrits. 
 
 



S’aproven els pressupostos de l’any 2008 amb un 
important retard i descens d’ingressos 
 
Plenari ordinari del 12 de juny 
 

Un any més els pressupostos s’aproven fora de termini i, en aquest cas, 
quan ja portem mig any gastant diners del pressupost que ara s’aprova i 
sense tindre la liquidació dels pressupostos de l’any anterior. Els 
pressupostos pugen a la quantitat de 4.484.000 €, uns 300.000€ menys que 
l’any passat. La gallina dels ous d’or (les llicències d’obra) s’ha acabat a causa de la 
crisi de la construcció i açò comença a notar-se en els mateixos pressupostos d’aquest 
2008. Des del Bloc feia temps que assenyalàvem que aquest model, de basar una part 
dels ingressos en les llicències d’obra, no era sostenible. De fet la caiguda 
d’ingressos motivats per la frenada de la construcció és molt forta, conforme 
podem comprovar en la següent relació: 
 

Concepte d’ingrés Pressupost 2007 Pressupost 2008 Disminució 
Llicències d’obres 500.000€ 250.000€ 50,00% 
Plusvàlua 150.000€ 100.000€ 33,33% 
Cèdules d’habitabilitat 5.000€ 4.000€ 20,00% 
Enganxes clavegueram 36.000€ 30.000€ 16,67% 

 
Des del Bloc, amb tot, considerem que els pressupostos encara estan inflats 
i, molt concretament, en les partides relacionades amb l’activitat 
constructora. Donar suport a uns pressupostos on els ingressos estan elaborats així 
és donar suport a castells en l’aire o endeutaments encoberts de l’Ajuntament en el 
moment que es constate que realment no s’ingressen les quantitats previstes. A més 
que, tot i no tindre, en el moment de l’aprovació, la liquidació definitiva del 2007, 
l’avanç d’aquesta ja denota baixades en aquestes partides molt importants. 
 

Concepte d’ingrés Pressupost 
2007 

Cobrat en 2007 (segons dades 
del plenari de juliol 2008) 

Llicències d’obres 500.000€ 357.805€ 
Plusvàlua 150.000€ 60.546€ 
Cèdules d’habitabilitat 5.000€ 3.948€ 
Enganxes clavegueram 36.000€ 20.787€ 

 
 
Com podem veure, la previsió de recaptació haguda en el 2007 per aquestes partides 
pressupostàries és ja, excepció feta de llicències d’obres, inferior al pressupostat per 
2008. Aquesta baixada d’ingressos ha fet que partides significatives de 
gastos, com determinades subvencions, les quantitats realment gastades 
han sigut menors que les que es van aprovar.  
 
 



Per exemple en l’avanç dels gastos totals en el 2007, trobem que en cultura, de 
18.000€ se n’han gastat menys de 8.000, dels 12.000 € per a les 
subvencions de festers, sols en van donar, 5.300; dels 6.000 per a 
equipament de guarderia, sols se n’han gastat, 2.700 €; en subvenció esports, 
de 14.000 solament n’han donat 11.400; més encara, en els jubilitats de 10.000 € 
pressupostats solament se n’han gastat 7.200. Curiosament solament hi ha dos en les 
que la quantitat gastada ha sigut superior a la pressupostada, la subvenció de l’AMPA 
i la de les Ames de Casa. 
 
Respecte el pressupost considerem que no són reals algunes despeses 
projectades i en alguns casos, per a poder quadrar el balanç estan per baix del que 
realment suposaran. Entre altres curiositats en aquest cas tenim el de la partida 
pressupostada per a llum. Si en el 2007 ens vam gastar 190.411 €, resulta que per al 
2008 pressuposten una partida de 190.000 €, ¿no saben que la llum ha pujat més del 
7%? ¿no han previst que hi ha urbanitzacions finalitzades en aquest any i cal 
il�luminar-les? 
 
En el cas de les subvencions, a nivell general, s’han mantingut, però algunes han 
baixat 
 
Dances i dolçainers 7.500 € Jubilats  10.000 € 
Coral 1.800 € Ames de casa 5.000 € 
Comunitat de regants  1.200 € Daimús CF 14.500 € 
Festers 8.000 € Esports 14.000 € 
Associacions de veïns 600 € Església 6.000 € 
Llibres de text 18.000 € Banda de música 13.300 € 
Agricultura 7.500 € AMPA Escola 3.000 € 

 
En inversions destaquen: 
Dependències polisportiu 54.980€ Ampliació C/ Llebeig 10.000 € 
Rotonda front al Vidal 180.000€ Ampliació c/Garbí 20.000 € 
Equipament de biblioteca i 
arxiu 

6.000€ Construcció de la casa 
de cultura de la plaça 

1.251.310€ 

Equipament guarderia 6.000 € Equipament gimnàs 5.000 € 
Equip de so auditori 4.287€ Obres complementàries 12.000€ 

 
També s’han previst partides, però sense assignació pressupostària, a espera de 
subvenció (procedent de Govern, Generalitat, Diputació provincial) per a instal�lació 
de gespa artificial en el camp de futbol, Plaver, eliminació barreres arquitectòniques, 
adquisició de vehicles i adequació dunes de la platja. Incomprensiblement ha 
desaparegut la partida d’Asfaltat Camins Rurals, nosaltres considerem que, 
encara que no se li hagueren assignat inicialment diners, calia mantenir-se oberta en 
el pressupost per si es presenta qualsevol necessitat. La gran majoria d’aquestes 
inversions es fan amb les subvencions d’altres institucions.  
 
 



Altres despeses importants: 
 

Canon planta residus sòlids 190.000 € Neteja Lerma 173.433 € 
Diversos de festes 175.000 € Diversos cultura 10.000 € 

 

Mentre han pujat el canon planta residus i la neteja Lerma, ha baixat diversos festes 
en 5.000 €, però especialment significativa és la baixada en diversos cultura, que ha 
passat de 18.000 a 10.000. Si voleu més informació, simplement demaneu-nos-la.  
 
El pressupost va ser aprovat amb el vot a favor del PP i en contra del BLOC i 
PSOE. 
 
Moció fibromialgia 
Es va aprovar, per unanimitat, la moció que va presentar el BLOC demanant la creació 
d’unitats especialitzades en el diagnòstic i tractament del dolor derivat de la 
fibromialgia. 
 
Precs i preguntes: 
 
Vam tornar a recordar l’existència d’un forat en el centre de transformació Ada. Del 
Mar. En l’anterior plenari ja vam denunciar l’existència d’aquest forat des de feia més 
d’un any, a banda que estava sense cap tipus de protecció. La protecció i 
senyalització s’ha ficat, però el forat continua allí durant més d’un any. Ara, al mes 
d’agost, a la fi s’ha tapat. 
 
Problemes amb la connexió elèctrica 
Ens vam interessar per la situació de la connexió elèctrica del PAI Borde-
Pedregals, que a març se’ns va dir que era imminent. Curiosament la cessió de 
terreny per al centre transformador es va realitzar el 30 de maig, i així ha 
continuat tot, sense llum fins mitjans d’agost. En el darrer plenari vam 
preguntar perquè a la carretera hi havia tot un seguit de faroles que no hi 
funcionaven. Hi ha propietaris en la zona industrial Disarp-Punt Verd que encara no hi 
tenen llum quan ja fa molts anys que van pagar i suposadament la urbanització està 
finalitzada. Si al 2001 ja sabien que no disposaven de potència elèctrica, i de fet ahí 
estan els problemes elèctrics de la zona industrial de l’inici de la carretera de la platja 
on encara hi ha naus sense llum, no entenem de cap forma com és possible que 
hagen continuat obrint noves urbanitzacions sense garantir que hi haja potència 
elèctrica suficient per a elles.  
 
Obres, millores urbanístiques i animals domèstics 
 

Vam preguntar què havia passat en la Rotonda, davant del Vidal, que encara 
estava molt endarrerida i l’acord havia sigut que es finalitzara l’anell abans 
de l’estiu. La resposta es que hi havíem tingut mal oratge i no s’havia pogut 
treballar. 
 
 
 



 
Es constata que encara no s’ha 
donat resposta a les demandes 
formulades pels usuaris del 
gimnàs i de la reunió celebrada 
amb tots ells, es va acordar 
incorporar una sèrie de màquines 
i fer algunes millores al gimnàs 
com ficar taquilles. Ens hem 
d’esperar a que arribe el mes d’agost 
per a que comencen a instal�lar-se 
algunes de les màquines que s’havien 
promès, i en canvi, d’allò que és molt 
més barat i fàcil de realitzar, com la 
millora de vestuaris, taquilles... a hores 

d’ara encara res de res! Que després no ens parlen d’eficiència!  
 
Vam preguntar per què no s’havien instal�lat els maceters en el carrer de Baix, quan 
ja fa mig any que es va acordar que havien de posar-se i en el plenari de març 
l’Alcalde va dir que ja s’havia establit amb una empresa especialitzada en aquest 
temes la instal�lació dels mateixos.  
 
Vam demanar reforçament per a l’estiu dels contenidros de fem i de recollida 
selectiva. Igualment vam demanar que s’instal�laren a la zona nord de la platja 
contenidors de reciclatge. A mitjans de juliol es feia evident la necessitat de més 
contenidors, especialment en aquesta zona nord, produint-se diverses queixes dels 
veïns i residents. Arribat el final de l’estiu incomprensiblement no s’ha instal�lat cap 
tipus de contenidor de reciclatge de vidre en aquesta zona.  
 
D’entre altres coses també en vam interessar pel tema dels contenidors d’oli usat que 
ja s’han ficat a altres pobles com Almoines; per la situació de les obres i millores al 
polisportiu: caseta d’entrada, de la qual ens van dir que anava a executar-se de forma 
imminent, pista de pàdel i tennis, que continua sense haver subvenció, i camp de 
gespa artificial que no saben quan es farà 
 

OPINIÓ Bulevards tots els que vulga, però sense 
microtesles 
 
 “El plan para soterrar progresivamente todas las líneas de alta tensión en la región va 
francamente bien” (El País, 31/08/2001) Tranquil�les i tranquils, no ha sigut ni el 
President de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ni cap dels presidents de les 
diputacions provincials, ni l’alcalde de Tavernes de la Valldigna ni, evidentment, 
l’alcalde de Daimús.  
 

 
 



Nyàs, ja la tenim, què té a veure Daimús i el seu alcalde del PP? ¿Què tenen a veure 
tots els responsables de les institucions esmentades amb la frase que hi reproduïm al 
principi? Molt senzill tots són del PP. Molt senzill, poc o gens s’han caracteritzar per 
lluitar contra les línies d’alta tensió que passen pels seus municipis pel que fa als 
responsables de l’Administració Local (no oblidem que les Diputacions són, també, 
Administració Local, per a penjar-se medalles repartint subvencions i per penjar línies 
d’alta tensió abaixant el cap davant els interessos de les grans elèctriques). 

I gens ni mica s’ha preocupat 
l’actual govern valencià, ni 
l’anterior, ni el de més enllà, 
per acomplir la recomanació 
que el “Defensor del Pueblo” 
(que no el Síndic de Greuges) 
va fer en 1998 a la 
nomenada, aleshores, 
Conselleria d’Economia, 
Industria i Comerç de la 
Generalitat Valenciana, “que 
agilizara las actuaciones 
necesarias para modificar las 
actuales líneas de alta tensión 
que atraviesan entornos 
residenciales para trasladarlas 
a los pasillos eléctricos 
existentes o de nueva 
creación o pasarlas a 
subterráneas con las 
actuaciones y plazos que 
consideren convenientes” 
(Levante-emv, 19/12/1999). 
 

Això sí, en un acte de lucidesa 
i saviesa mental, l’Alcalde de 
Daimús donava a conèixer, en 
una recent reunió amb veïnes 

i veïns, als quals presentava el PGOU en exposició pública, que ell havia demanat al 
tècnic redactor del projecte que dissenyara un bulevard per la zona de servitud de 
l’actual línia d’alta tensió que travessa el poble.  
 
Sr. Alcalde, no feia falta que vosté li diguera res, perquè així ho mana ja la normativa 
actual. A més, és curiós com s’ha passat de la rialla, quasi burla, a la petició que vam 
fer des del BLOC en la comissió informativa conjunta del dia 28 de febrer de 2008, 
per a que es prenguera en consideració el soterrament de la línia d’alta tensió, a estos 
posicionaments de preocupació medio-ambiental avançada.  
 
 
 



Possiblement siga per allò que diu el RD 223/2008 en l’apartat 5.12.2 de la Instrucció 
Tècnica Complementària ITC–LAT 07, referent a línies aèries amb conductors nuets: 
“Se evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores 
desnudos en terrenos que estén clasificados como suelo urbano, cuando pertenezcan 
al territorio de municipios que tengan plan de ordenación o como casco de población 
en municipios que carezcan de dicho plan. No obstante, a petición del titular de la 
instalación y cuando las circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen, el órgano 
competente de la Administración podrá autorizar el tendido aéreo de dichas líneas en 
las zonas antes indicadas”. 
 

Sr Alcalde i regidors del PP a Daimús, tenen l’oportunitat de seguir i fer bandera de la 
frase que encapçala aquest escrit, dita per Alberto Ruiz Gallardón, sent President de la 
comunitat de Madrid, i defensar el benestar dels ciutadans. Nosaltres ho tenim clar, 
una vegada més, recolzem la qualitat de vida de les veïnes i veïns, per això, 
demanem el soterrament de la línia d’alta tensió al seu pas per la zona urbana de 
Daimús. Però, sobretot, a més de demanar, sabem, igual com vostés, que és possible, 
cal començar, això sí per tindre voluntat, la tenen vostés? 
 

Rubén Piera, Jesús Romero i Jesús Ruiz. Regidors del BLOC a Daimús 
 

CAMP DE GESPA ARTIFICIAL 
 

Respecte el camp de gespa artificial hem estat preguntant en els darrers plenaris si es 
tenia alguna notícia més concreta que aquella que vam tindre allà pel mes de juliol del 
2007 que Daimús entraria en el Pla provincial de la Diputació d’instalació de camps de 
gespa artificial. La resposta, no se sap res més. Vaja per davant que, des del BLOC de 
Daimús recolzem la instal�lació de la gespa artificial. Això sí ja ho vam deixar clar en 
la passada campanya, per nosaltres hi havia altres prioritats, entre elles la 
d’acondicionar una pista polisportiva de futbol i bàsquet al poble i, per aquest motiu, 
aquesta va ser una de les primeres mocions que vam presentar, quan a més, pensem 
que els seu cost podia resultar relativament barat. Però, tornem a la gespa. 
 

La Diputació, no va publicar fins el passat 29/03 al Butlletí Oficial de la Província les 
directrius que regulen la relació Ajuntaments i Diputació per a desenvolupar 
l’esmentat Pla. Açò amb els xicots del PP funciona tot igual, tranquils en juliol del 
2007 t’apunte en la llista, però oficialment es publica la convocatòria, a partir de la 
qual cal sol�licitar realment l’ajuda, en març del 2008. 
No podem, però, deixar de fer-nos una pregunta: ¿apuntar-se vol dir que t’ho donen 
quan encara no ha eixit una convocatòria pública i resultat de la documentació i 
valoració que se’n faça de la mateixa podrà ser que et donen o no la subvenció? 
Vostès mateixa. Tornem al contingut de la convocatòria. Segons el que allí es diu a 
Daimús se li subvencionaria amb el 60% del cost total. Però com finançar, el 40% de 
Daimús i el 60% de la Diputació ?. Açò és el que no està tant clar. Per això el passat 
dia 7 de juliol ens desdejunàvem amb la següent notícia al diari Levante-emv, “La 
dudas en la financiación retrasan el plan de campos de césped artificial de Rus”. 



Per tant a hores d’ara, se suposa que estem inclosos en el llistat, però no se sap res 
de quan començarà a executar-se la construcció dels camps. Altra qüestió a 
considerar és que contracta la Diputació a través de la seua empresa, IMELSA, per 
tant, més que una subvenció és, si vols te’n puges al carro del preu i condicions que 
establisca aquesta empresa i si no ahí et quedes. Teòricament la contractació  de més 
d’un centenar de camps hauria de fer que el preu fora inferior que la contractació 
d’un, ¿serà així?, una vegada més, vostés mateix.  
 

Des del BLOC, continuarem preguntant i insistint tant en aquest tema com en 
l’execució de les obres de la pista de pàdel i tenis que continua el cartell, però, també 
continuem sense saber-ne res de les obres. 
 

A 2009 a  Daimús es farà la trobada de la Safor-Valldigna 
d’escoles en Valencià  

Cada any en un poble de la 
comarca es celebra la trobada 
d’escoles en valencià de la 
comarca de la Safor-Valldigna.  
En el curs escolar que anem a 
començar li toca l’organització a 
l’escola de Daimús.  
És un esdeveniment molt 
important per al nostre poble i per 
a la seua escola. Per part de 
l’Ajuntament s’ha de fer un esforç 
importat per a donar suport a 
aquest esdeveniment. Però 
aquests suport no poden ser sols 
paraules buides de contingut com 

ens té acostumat el govern del PP. Cal un esforç amb compromís amb el que s’està 
defensant, però com podrà prendre el PP un compromís en allò que mai ha cregut? De 
mostra un botó: simplement mirem moltes de les senyalitzacions que sols estan en 
castellà: Prohibido jugar al balón  per no parlar de les rotulacions d’alguns dels carrers del 
nostre poble: Occità? Italià? Romanés?...no ho sabem, però de segur que si es pretén que 
açò siga valencià, algú hauria de fer un curset d’ortografia, i aclarir-se amb l’accent de 
“Mare”.  

 
 
 
 

Si vols rebre per e-mail la revista, o col�laborar amb algun article o 
distribució, envia’ns la teua adreça o e-mail a: 
blocdedaimus@hotmail.com. Si vols col�laborar amb nosaltres o afiliar-
te també pots adreçar-te al mateix e-mail.  
D’altra banda posem a disposició dels veïns i veïnes un telèfon per  
si vols dir-nos o preguntar-nos qualsevol cosa: és el 693211963. on 
t’atendrem per les vesprades  
 


