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El PP pretén emmascarar amb el
cobrament del cànon de l'aigua el
dèficit municipal i la seua mala gestió
L’Ajuntament cobrarà de l'empresa que es quede la concessió de l'aigua
potable el cànon que li ha ficat a l'aigua. Aquest cànon representa per a
l’Ajuntament que l’empresa que es quede amb la concessió de l’aigua
potable del poble, li pague ara,(abans de finalitzar la legislatura) com a
mínim 500.000 € però poden arribar a ser més de 700.000€. Aquesta
quantitat la recuperarà l’empresa a través del preu de l’aigua, al llarg
dels 25 anys de concessió, i per això acabarà convertint-se en un impost
ocult que es paga a través del rebut de l’aigua, i que es pagarà durant
els propers 25 anys.
Voler donar a entendre, com fa el govern municipal del PP, que amb aquests
diners se saneja l'economia municipal és falsejar la realitat. L’Ajuntament vol
utilitzar políticament uns diners que li pagaran pel cànon de l'aigua per donar a
entendre que té unes finances sanejades. Perquè el cànon es cobra ara i pot
donar l'aparença que tot va bé, i l’hem d’anar pagant al llarg de 25 anys, i a més
no en toca cobrar-ne un altre per aquesta concessió d’aigua potable en 25 anys.
Si volem diners per sanejar les finances, per això estan els bancs. Els préstecs que
fan els bancs als Ajuntaments són a interessos molt baixos, mentre que amb el
cànon no sabrem mai quin interès de fet va a cobrar-nos l’empresa
concessionària.
Ens sembla un error, si hi ha problemes de finançament de l'Ajuntament
demanar-li diners a l'empresa que ens porta al poble l'aigua potable. Hem d’anar
als bancs que són els que millor tracte ens faran.
Però el que ens sembla ja del tot injust és que els diners es cobren (i es gasten)
ara, mentre que el rebut de l’aigua tardarà més d’un any en pujar(quan ell ja no
siga l’alcalde).
Açò és una autèntica bomba de rellotgeria, ja que mentre l’actual alcalde va a
disposar de molts diners per acabar la legislatura, l’alcalde que entre el proper
més de maig, no sols no va a tocar un euro, sinó que a més, mig any després
d’entrar d’alcalde, el qui isca de les eleccions de maig, haurà de pujar
significativament el rebut de l’aigua.

No te cap sentit gastar en 3 mesos els diners que hem de pagar durant
25 anys.
Quina justificació ha posat el grup de PP per fer-nos aquesta jugada fosca en
aquests moments? Simplement que l’Ajuntament té molts deutes, volen acabar la
legislatura donant la imatge que tenen un ajuntament sanejat. I això és fals:
l'alcalde que se'n va deixa un ajuntament empenyat durant 25 anys.
Un govern poc transparent
De fet, ara mateix, tot i que este mig milió d'euros es per “sanejar” l'ajuntament,
encara no sabem a quan puja el deute. El govern municipal de Daimús peca de
molt poca transparència en els comptes dels diners de tots. Perquè no ens diuen
quantes factures deuen? Com poden demanar-nos que acceptem açò sense tan
sols saber quan deu l’Ajuntament?
Resulta quan menys molt sospitós que quan el portaveu del PSOE li demanava
insistentment el compromís de que aquests diners es gastaren per pagar els
préstecs que l’Ajuntament té amb els bancs, l’Alcalde es negava en rotund a
acceptar aquest compromís. Una vegada més, amb aquest govern municipal del
PP, volen prendre'ns per tontos, i fer-nos pagar entre tots la seua ineficàcia.
Serà el proper govern municipal qui haurà d’autoritzar la puja del preu de l’aigua
potable, que ara es decidirà, en canvi serà l’actual govern municipal qui disfrute
dels diners del cànon.

El Bloc vota en contra de les condicions del cànon
Des d’un primer moment el Bloc va manifestar que estava en contra de l'actual
formulació del cànon de l'aigua que l’ajuntament ha posat a la concessió de
l’aigua potable. Ens referim a l’aigua potable que fins ara duia l'empresa Egevasa,
i que s’ha de renovar per 25 anys. Amb tot, conscients de que el PP té la
majoria absoluta i pot aprovar el que li vinga en gana, vam decidir
buscar un consens per a que el cost de la concessió no fóra tant dura per
als veïns, i per a que quedaren ben clares les obligacions que tindrà l’empresa
que va a quedar-se amb la concessió, i no acabe tot en un conjunt de drets per a
l’empresa i obligacions per als veïns.
Amb fermesa i determinació vam rebujar la primera proposta que ens va
presentar el PP, obligant-los a presentar una nova proposta molt millor per als
veïns i per a l’Ajuntament.
Tot i les millores incloses, vam estudiar a fons aquesta segona proposta i vam
proposar varis canvis que van ser acceptats. I al final vam deixar clar que el que
no anàvem a acceptar de cap forma és que tot el cànon es cobre ara, en un únic
pagament. Vam proposar al PP de cobrar ara la meitat del cànon, i la
resta al llarg dels 25 anys que dura la concessió, per tal d’evitar que en
tres mesos es gasten el més de mig milió d’euros, i així permetre que
aquests diners tinguen repercussió en les finances del poble més enllà
del primer any de concessió. El PP no ho va acceptar i per tant vam tindre que
acabar votant en contra.
Què diran la propera legislatura els regidors del PP que repetiran en el càrrec
quan ja no hi haja ni un euro, i a més s’haja de pujar l’aigua? Ells són tant
responsables com l’Alcalde del que ha passat, i del que passarà, perquè amb els
seus vots s’ha aprovat el que s’ha aprovat.

GUIA PER ENTENDRE L'APLICACIÓ DEL
CÀNON DE L'AIGUA
Què és una concessió: Un Ajuntament ha de garantir, per llei, certs serveis als
veïns entre ells el subministrament d'aigua potable. Per a fer-ho, l'ajuntament pot
encarregar la gestió d'este servei a una empresa que duga endavant totes les
tasques: subministrar l’aigua, mantenir en bon estat les conduccions i els
comptadors, llegir el consum de cadascú, fer els rebuts i cobrar-los... La cessió de
la gestió és el que s'anomena “concessió” i es fa a canvi del pagament dels
serveis prestats per l'empresa. A Daimús hi ha dues concessions d'aigua: la que
es troba dalt de la Sèquia Mare que s'ha de renovar ara i que té l’empresa
Egevasa, i un altra que va des de la Sèquia Mare cap avall, aquesta és una altra
concessió que no caduca ara: Aigua Potable Moltó.

El preu de l'aigua i la concessió: L’ Ajuntament determina les condicions en
que s’ha de fer el subministrament d’aigua potable. Aquestes condicions són les
que ha aprovat l’Ajuntament en el plenari del passat 9 de desembre, amb sols els
vots del PP a favor (el PSOE es va abstenir i el Bloc va votar en contra).
Posteriorment les empreses estudiaran les condicions i proposaran, entre altres
coses un preu per a l’aigua. Una comissió de l’ajuntament estudiarà les propostes
que fan les diferents empreses, les puntuarà tenint en compte varis assumptes. El
preu que es propose cada empresa per al preu de l’aigua potable sols puntua un
màxim de 10 punts d’un total de 100 punts màxims que pot obtenir una empresa.
L’Empresa que obté més punts és la que es queda amb la concessió.
Durada de la concessió: L’ Ajuntament ha aprovat que la concessió tinga una
duració de 25 anys. Per tant durant els propers 25 anys l’aigua potable ens la
subministrarà i cobrarà l’empresa que es trie ara. I si l’empresa que té la
concessió perd diners l'Ajuntament garantirà “l’equilibri financer de la concessió”,
és a dir que no perdran diners. Això es pot fer per dues vies: o bé subvenciona a
l’empresa o bé augmenta el preu de l’aigua.
El cànon: el cànon de l'aigua és aquella quantitat de diners que ha de pagar
l'empresa per a dur endavant la gestió d'este servei. L'empresa vol, per tant,
recuperar aquesta inversió i això repercurteix en el preu que els veïns paguen de
l'aigua. De fet, l’Ajuntament quan garanteix “l’equilibri financer” de la concessió,
garantix que l’empresa va a recuperar els diners dels canons, incloent despeses
financeres (interessos i altres), a més, lògicament, de les despeses de l’empresa
per gestionar l’aigua, les inversions que faça en la xarxa, i dels beneficis previstos.

Quantitat econòmica del cànon:
En les bases, que es van aprovar amb sols els vots del PP, es fixen varis cànons.
Els més importants són el cànon fix i el variable. El cànon fix que ha establert el
govern municipal té un mínim de 500.000 €, i un màxim de 650.000€, i s’ha de
pagar ara (en quant s’adjudique la concessió). A l’hora de triar l’empresa que va a
quedar-se amb la concessió, el preu que es cobrarà per metre cúbic de l’aigua
puntua un màxim de 10 punts, mentre els cànons que pagarà l’empresa
concessionària puntuen fins 40 punts.
El cànon variable, és una altra quantitat que va a cobrar l’Ajuntament. El seu valor
dependrà del que diga l’empresa que es queda la concessió. Pot quedar-se en 0€,
però també pot arribar a més de 100.000€. Aquest cànon pot pagar-se any
darrere any, o també tot de colp ara quan s’inicie la concessió. Si una empresa es
compromet a pagar-lo ara tot d’un colp, se di dóna més puntuació.
A quant va a cobrar-se l’aigua potable amb les noves tarifes: Durant el
primer any l’aigua no pujarà, serà a partir del 2012 quan s’apliquen ja les noves
tarifes de l’aigua. És a dir, els cànons els cobra l’actual alcalde, mentre que
l’alcalde que entre després de les eleccions del proper mes de maig, serà el que,
sense haver cobrat el cànon ni haver decidit sobre ell, haurà d’autoritzar la pujada
de l’aigua.
A partir de les estimacions fetes en pobles amb uns cànons proporcionalment
semblants als que demana Daimús, es poden fer previsions de pujades que
segons els canons que s’oferesquen poden anar des d’un 10% fins a més d’un
40% a partir al tercer any de la concessió. El que cal tindre en compte és que
hem de pagar en el rebut dels propers 25 anys els cànons que ara va a cobrar
l’Ajuntament.

El Bloc denuncia públicament la falta
de transparència de l'Ajuntament en
presentar els comptes de l'any 2009
tard, i sense incloure moltes factures
que estan sense pagar.
Perquè el problema no és quants diners es deuen als bancs (al voltant
de 800.000 euros), sinó quantes factures estan fora de control,
pendents de pagament, i dormint, en el millor dels casos en un caixó.

I el no incloure totes les factures que a 31 de desembre de 2009 estaven per
pagar, fet totalment injustificable, no fa més que augmentar les sospites de què el
deute municipal és molt més gran del que ens temem. L’assumpte és més greu en
una època de crisi com l’actual i amb un ajuntament amb presumiblement un fort
deute.
Resulta molt estrany, que mentre a certes empreses se’ls paga al comptat, i
moltes vegades se’ls paguen avançaments a compte, junt a les factures pagades
corresponents a 2009, trobem, no sols factures de 2008, i 2007, sinó ...fins i tot
de 1999. També destaca la nefasta gestió econòmica en un any, on la crisi
econòmica ja era una realitat ben clara. Així, mentre es disposa de diners en uns
comptes, l’ajuntament està pagant milliars d’euros al banc per descobert en altre
compte. I a ningú se li ocorre transferir d’immediat diners d’uns comptes a uns
altres, i evitar-ne el pagar interessos debitors?
Sense parlar de la barbaritat de diners que en un any de crisi com 2009 se li n’han
anat a l’Ajuntament en dinars, vins d’honor, flors (algunes de més de 10€/unitat),
aperitius... xorrades vàries,... i altres fastos del tot innecessaris quan la butxaca
apreta. Podem dir que al 2009 han gastat com si res no passara, moltes factures
estan sense pagar, i sense que ens diguen a quan puja el deute. I en la
comptabilitat que presenten, mirant els números pareix que estigam ballant de
puntelletes.
Això sí, parallelament al mutisme que tenen sobre la situació financera real, on
ens presenten unes comptabilitats totalment fictícies i es fuig de dir quantes
factures d’anys anteriors estan encara per pagar, el govern municipal va buscant
fonts extraordinàries de finançament com la decisió ara fa un any de vendre
solars de l’Ajuntament –no dut a terme fins ara-; o la darrera d’ara, de posar un
cànon a la concessió d’aigua potable del poble per als propers 25 anys. I tot açò
sense que sapigam, després d’anar insistint durant dos anys, quants diners es
deuen nen factures sense pagar.
Però el que encara ens sembla pitjor es que a determinades associacions, no
controlades pel PP, els demanen fins l’última anotació comptable per tal de lliurarlos la subvenció promesa i aprovada en els pressupostos de 2010. El que no són
capaços de fer ells mateixos, ho exigeixen als demés.
Molt ens temem que s’està intentant deliberadament amagar al poble la dolenta
situació financera de l’Ajuntament, i l’únic que es pretén és anar guanyant temps
per tal d’arreplegar diners comptants i sonants per tal de pagar la traca final
d’aquest govern municipal, encara que deixen per a molts anys venidors les
caixes municipals plenes...de deutes.

L’Ajuntament aprova provisionalment
el PGOU abans que finalitze l’actual
legislatura.

-S’estableix un millor i més just repartiment de càrregues perquè s’unifiquen en
una única unitat “Marjals i marjalets II” i “Pedregals sud”. Com que la unitat ara
és molt més gran permet redistribuir molt millor, i més justament les càrregues
del parc públic, de les VPO i de la reserva per institut entre tots els propietaris.

El dia 10 de febrer es va convocar un plenari extraordinari per tal de tractar les
allegacions que ja fa 4 anys i mig es van fer al PGOU, i aprovar-lo
provisionalment.

-Es modifica l’ampliació del polisportiu, afegint-li una franja de 3 m pel seu costat
sud, el que fa l’ampliació més operativa. També s’avança el límit oest fins el camí.
Açò, a la fi, ha estat una proposta de consens, després de batallar molt en el
tema, la donàrem per vàlida com la menys dolenta, però continuem pensant i
dient que l’ampliació del polisportiu quedarà un xurro, ja que està travessada per
la sèquia mare. Com van a fer una pista d’atletisme amb la sèquia mare pel mig?
Qualsevol desviació que es projecte de la sèquia mare continuarà travessant el
polisportiu pel mig, tal i conforme està projectat hui per hui. O serà que
senzillament es pensa que l’ampliació no es farà mai? Per nosaltres continua sent
un dels principals punts del PGOU sobre el que tenim majors reserves.

El PGOU és un document que requereix de molts informes d’afectats com ara
Conselleria d’Educació, carreteres... Però hi ha una sèrie d’informes que s’han de
complir per que el PGOU quede aprovat. D’entre ells hi ha dos que encara no
s’han fet, però que poden causar molts maldecaps i modificacions: Són l’informe
de patrimoni i l’informe de la Confederació Hidrogràfica. Mentre aquests informes
no es facen,i el PGOU s’adapte al que ens demanen en ells, el PGOU no queda
aprovat. També cal l’estudi de les allegacions que han fet diversos afectats, i que
no han sigut acceptades per l’Ajuntament. En el cas que la conselleria n’estimara
algunes, això afectaria al pla.
Malgrat aquesta situació, el PP va voler aprovar inicialment el PGOU. Nosaltres
ens vam abstenir en la votació entenent que encara falten informes fonamentals
que van a modificar el PGOU, pel que, a hores d’ara, el que no tenim clar com va
a quedar finalment el PGOU, i per tant no anem a pronunciar-nos fins que no
tingam el document definitiu. L’aprovació provisional (que tenim clar que no va a
servir de res) es va fer amb els vots a favor del PP i del PSOE, i l’abstenció del
BLOC.

La major part de les allegacions al PGOU
que va presentar el BLOC han sigut
acceptades.
Un motiu pel qual el BLOC s’abstén en l’aprovació provisional del PGOU, i no vota
en contra, és que pràcticament totes les allegacions que vam presentar ara fa 4
anys i mig, han estat acceptades, el que fa que el pla resultant siga prou millor
d’aquell segon PGOU que es va presentar en la passada legislatura. En resum hem
de dir que l’Ajuntament ha acceptat les següents allegacions del BLOC:
-Es contempla que la línia d’alta tensió quede soterrada en tot el seu pas per la
zona urbana, fins l’eixida que serà per la torre elèctrica que està en el jardi que hi
ha prop de la ronda sud. Açò era una de les principals reivindicacions del BLOC.

-Desapareix la zona reservada per a la torre de telefonia mòbil que hi ha junt al
Polisportiu. Així quan s’amplie el polisportiu, s’haurà de llevar aquesta torre.

-Es corregeixen tots els càlculs erronis que hi havia, així com les errades per oblit
que haviem trobat al PGOU, arribant a una solució molt més justa en el
repartiment de les quantitats a pagar, i sense que ens queden zones que no
s’assignen a ningú.
-És dona una solució als propietaris que es trobaven en el mig carrer garbí, i que
ara s’integren en la unitat “sol urbanitzable residencial-hoteler-terciari Sud-II”
-Es pren el compromís que a cap propietari se li assignaran parcelles hoteleres ni
de VPO, i que aquestes parcelles seran les que corresponen a l’Ajuntament.
-S’accepta que els futurs PAIs hauran de vindre acompanyats de certificats de les
empreses subministradores d’electricitat i d’aigua potable com a que no va a hi
haure cap problema amb el subministrament de corrent elèctric i aigua potable a
la urbanització. Si açò s’havera fet en els actuals PAIs, no tindríem el problema de
subministrament d’electricitat que patim ara en urbanitzacions com la de dalt del
poble, on no es disposa de suficient potència elèctrica per a la urbanització.
Malgrat haver sigut acceptades les principals allegacions, encara resten algunes,
en les quals, pensem s’haurien pogut fer majors esforços per solucionar-les:
-Continua el problema de les parcelles que es troben a la unitat de les marines
pel seu costat oest, on no s’ha volgut modificar la línia. Simplement calia la
voluntat política de dir que el límit de la unitat venia determinat per l’actual sèquia
i escorredor per solucionar el problema, però no els ha donat la gana. En altres
llocs si que han fet coincidir les unitats amb camins existents, però ací no han
volgut.

-Llevat d’un cas, en cap altre s’han volgut parar a estudiar la possible readscripció
de parcelles de la xarxa primària a altres sectors. Hi ha molts propietaris que
tenen una parcella en una determinada unitat, i una altra que pertany a la xarxa
primària (parc públic, polisportiu, institut, determinades zones viàries) que es
troba assignada a una altra unitat. Els propietaris demanaven que la seua
parcella de la xarxa primària s’adscriguera a la mateixa unitat on tenien l’altra
parcella. Açò reconeixem que és una tasca difícil i complicada, i que possiblement
no seria possible contentar a tots, però al menys calia intentar-ho, i acceptar les
allegacions de la major quantitat possible de propietaris. Ni tant sols van voler
intentar-ho per a veure a quants propietaris podien beneficiar.
Per part del BLOC entenem que s’han fet esforços per tal de millorar el PGOU,
però aquests encara són insuficients per donar el nostre vot a favor, perquè
entenem que s’ha d’intentar donar solució a les justes demandes que expressen
els propietaris en les seues allegacions, i que sols depén de la voluntat política de
solucionar-ho. I aquesta voluntat política per solucionar els problemes de la gent
no s’ha vist per cap lloc.

Preguntes del Bloc en passats Plenaris
Obres del Pla Espanyol para l'Estímul de l'Economía i l'Ocupació. La
pregunta sobre el decret d'alcaldia sobre aquest tema anava referit als panells
informatius, i vam preguntar on estaven. La resposta es que estaven guardats per
installar-se quan siga possible ja que es necessiten punt de llum per veure
correctament la retolació correcta dels plànols. Quan vam aprovar aquesta
despesa ens referíem a uns panells per ficar informació general de l’ajuntament o
associacions per a què els veïns que no poden escoltar el “bando” puguen
assabentar-se del que hi ha, però sembla ser que al final han contractat uns
panells on hi haurà un plànol-guia de Daimús, tot en plàstic estampat sobre el
panell, i amb una illuminació per darrere. Del que s’havia quedat en fer al que al
final s’ha fet, pura coincidència.
Ordre sobre el desallotjament de la fireta de la platja: Es va donar l’ordre
des de l'alcaldia que se li talle la llum i l’aigua, advertint-li que si no desmunta per
voluntat pròpia li enviarà els treballadors de l’ajuntament per a que la desmunten.
Tots hem vist la fireta funcionant habitualment tota l’estiu sense que semble que
haja passat res. El decret d'alcaldia es fa en compliment de sentència judicial
guanyada pels veïns, en la qual s’ordena que la fireta no pot continuar. L’alcalde
es cobreix les esquenes amb aquest decret d’alcaldia, però acte seguit
no mou un dit per a fer-lo complir. Una autèntica burla a la justícia i als drets
dels ciutadans que després de seguir un procés judicial llarg i costós contra
l’ajuntament, el guanyen, i han de suportar aquesta burla.

Zona del pàrquing de Flamingo.
Vam mostrar la nostra més enèrgica protesta per l’estat de conservació dels
bancs, de les conduccions de reg per degoteig, i especialment per l’estat de la
xarxa de la pisteta esportiva que s’acaba de fer, on a falta d’una sujecció eficient
a terra, està tota arrancada.
Abastiment elèctric de la zona de Pedregals Nord.
Vam preguntar que passa, ja que sembla que hi ha dotació elèctrica, la torre que
té que dur l’electricitat està posada, però l’enllumenat públic no ha funcionat
durant molt de temps. La resposta és que van robar el cablejat, i per això no
funcionaven els fanals. Respecte del tema del poste nou que ha de desviar la línia
que ve aérea des de Gandia i que entra soterrada davant del Carrer Sant Antoni,
se’ns diu que és un tema que du directament l’agent urbanitzador amb Iberdrola.
Retallades salarials a l'ajuntament.
Vam lamentar que en el referent als retalls salarials haguts a
l'Ajuntament, que haja sigut la gent amb menys ingressos qui duga endavant el
major sacrifici en els retalls. En altres llocs (Conselleries per exemple) el retall ha
estat més suau per a les rentes més baixes, i més elevat per als que més cobren,
però ací ha estat el mateix percentatge per a tots, sense tindre en compte si es
cobren més de 3.000€ o menys de 900€. I sobretot que encara no estiga clar
a que va a dedicar-se els diners estalviats amb els retalls tal i com
obliga l’ordre que autoritza els retalls. Resulta curiós que mentre per una
part es retallen els salaris dels treballadors, per un altra es desbalafien els diners
públics en determinades festes que pareixen fetes sols per a “major gloria i
lluïment” d’una persona, i que no tenen cap arrelament popular.
Informe sobre la bandera blava
També preguntem si ja es té l’informe per escrit que vam demanar que
es fera per saber va passar amb la bandera blava. No hi ha res, pel que en
propers anys pot repetir-se la mateixa situació.
Queixes dels veïns de la platja sobre el manteniment:
Els muntons de gespa sense arreplegar s'acumulen en jardins i parcelles,rentapeus, contenidors insuficients en certs punts, contenidors de reciclatge
insuficients, i desbordats sense que els buiden, gats i gossos sense control… Ja
que sembla que no es viable augmentar el nombre de contenidors, vam demanar
que s’augmente la freqüència de recollida del fem a la planja els fins de setmana
de l’estiu.
Cartells anunciadors del “Pla E”
Vam demanar aclariment de perquè les quantitats que consten en els
cartells anunciadors del “Pla E” són pràcticament un 10% més cars que
allò aprovat en plenari. Ens van dir que no ho sabien, i no ens van donar cap
altre aclariment. Posteriorment ho vam demanar als tècnics que ens van passar la
relació de costos.

Normativa sobre animals domèstics
Igualment pel que fa referència als animals domèstics, sembla que tots els
grups recordem haver tractat una normativa sobre tinença de mascotes, però de
fet no apareix per cap lloc, pel que sembla que mai es va arribar a aprovar. Per
això demanem que per part del govern municipal es traga una normativa
semblant a la que hi ha en altres pobles com Bellreguard i així evitar el trist
espectacle de veure tots els carrers i parcs plens de caques de gos.
Reordenació del trànsit en la zona de Borde Pedregals
Vam demanar la reordenació d'aquesta àrea, ja que al unir les dos parcelles on
ha d’anar les escoles, s’ha suprimit un tros de carrer, i l’actual ordenació del
trànsit ha quedat obsoleta. A més en el tram final del carrer Escorredor hi ha una
perillositat creixent, tal i com va augmentant el trànsit en la zona, ja que és de
doble direcció i no hi ha visibilitat en la part torta del carrer. Ens van dir que ja
estaven estudiant el tema.
Clavegueram del càrrer Fàtima i Europa
Vam demanar que com tots els anys, i abans de que hi hagen fortes pluges, es
revisara l’estat del clavegueram del carrer Fàtima, on hi ha un punt en que si no
es neteja, quan arriba la pluja hi ha eixides de fecals al carrer.
Vam protestar per la situació del clavegueram al carrer Europa, on a raó de les
pluges d’agost va hi haure eixida de fecals en un punt on els propietaris de les
cases van avisar per escrit el dia 7 del mes de juliol del problema que podia hi
haure si no es netejava. L’ajuntament, com sol ser habitual, no va fer cap cas a
l’escrit, i quan van arribar les pluges vam tindre la inundació de baixos.
Situació de solars
Vam manifestar la situació de deixadesa de molts solars el que fa que siguen niu
de deixalles i autèntics boscos d’esbarzers i canyars que envaixen fins i tot les
voreres dels carrers i les propietats de veïns on hi ha vivendes, amb el perill que
açò suposa per a la salut i seguretat, a més de la mala imatge que es dona
turísticament. Són un autèntic niu de rates i de tot tipus d’animals similars
com un autèntic perill d’incendis, dels quals, llastimosament, n’hem tingut més
d’un cas, però especialment ho són encara més perillosos quan aquest solars s’hi
troben al costat d’habitatges. I especialment encara es més vergonyós que
no se n’haja fet res quan els mateixos propietaris d’estos habitatges se
n’han queixat per escrit i verbalment a l’Ajuntament. ¿Per què no es fa
complir l’ordenança de neteja de solars a tots els propietaris per igual.
Reposar palmeres plaça la barca
A la plaça La Barca s’han mort diverses palmeres de les que es van plantar ara fa
un anys. Vam plantejar que es tornen a reposar.
Wifi collegi
Demanàrem que es reparara el wifi obert de l’escola perquè segons veïns en les
darreres setmanes no estava sent operatiu.

Parc carrer Safor, faroles trencades amb els cables a l’aire i construcció
de base al costat de les faroles ja existents
Preguntàrem per què porten tan de temps sense reparar tot un seguit de faroles
que tenen els cables a l’aire en el parc que hi al carrer Safor, com sempre, ni se
sabe ni se les espera.
Bàdens: cal que s’adequen a la nova reglamentació de transit
Demanàrem que els badens s’adequen a la nova normativa de trànsit que regula
quines són les seues mesures màximes que poden tindre perquè cas contrari per
part de conductors que consideraren lesionats els seus drets podrien iniciar
accions legals contra l’Ajuntament. La resposta de l’alcalde: si l’Ajuntament és
responsable dels danys provocats pels bàdens caldrà augmentar l’assegurança de
l’Ajuntament.
Subvencions a associacions poble
Preguntàrem per què existia tant d’endarreriment en cobrar les subvencions
aquest any i, especialment, perquè en alguns en el mateix mes de desembre no
s’havia pagat encara ni un sols euro d’eixa subvenció. També preguntàrem perquè
s’havia exigit a una única associació i no a totes les que reben subvencions la
liquidació de comptes de l’exercici anterior. Donat que en aquesta publicació no
podem reproduir expressions pròximes als insults i que ferixen els oïts
evitem reproduir les respostes de l’alcalde. Curiosament, continua sent, el Daimús,
CF, l’associació que tots els anys fa assemblea i rendix comptes davant de tots els
pares i mares dels xiquets que hi juguen, l’única associació a la qual se li han
demanat comptes, evidentment que els ha presentat, i continua sent la que
encara té per cobrar més del 30% de l’import total de la seua subvenció, serà per
què el tresorer del Daimús, CF és regidor del BLOC?. Tampoc ha cobrat un duro
l’Associació Cultural Marge Gros. Associació que ha collaborat en la Setmana
Cultural de Festes del Poble, que organitza un mes cultural, que organitza
mensualment una eixida per la muntanya, que únicament se li va donar una
subvenció de 250 €, tampoc ha cobrat res. No tenen cap política ni de
subvencions ni cultural ni esportiva, mentre tenien diners, tot anava bé, però ara
que fem? I pitjor encara que farem l’any vinent? Per favor un poquet de gestió i
trellat en l’Ajuntament que ja és hora.
Poste carrer llebeig, s’han fet actuacions però ara s’han tornat a parar.
Preguntàrem per què s’havien paralitzat les obres de trasllat del poste de llum de
carrer Llebeig i així, per fi poder ampliar-se. Ens contestaren que ara ja es cosa de
la companyia de la llum.

CONTACTA AMB EL BLOC:
Correu electrònic: blocdedaimus@hotmail.com
Web del Bloc de Daimús: http://www.blocsaforcom/daimus
Web del Bloc Nacionalista Valencià: http://www.bloc.ws;

