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GRUP MUNCICIPAL DE DAIMÚS
BUTLLETÍ INFORMATIU
Numero 3
Estimats veïns, estimades veïnes:
Abans que res aneu a permetre’ns que dediquem unes paraules, especialment
dirigides, als nostres majors

Son muchos los vecinos que nos felicitan por la publicación del presente boletín y,
entre ellos, especialmente los más mayores nos han pedido que lo hiciésemos
bilingüe pues nos manifiestan su dificultad en leer en valenciano. Nos llena de
satisfacción el interés que suscita su contenido y nos reafirma en la necesidad de
su existencia, al tiempo que queremos agradecer su confianza en nuestra actitud
de compromiso con la ciudadanía de Daimús, tanto la que depositó en nosotros su
voto como la que no. Así lo prometimos y así lo estamos haciendo. Dicho esto, decir
que no es capricho nuestro que el presente boletín sea solamente en valenciano.
Razones tenemos para que esto sea así. Desde las simplemente monetarias o
crematísticas, si esta misma publicación fuese bilingüe, el coste se nos duplicaría y,
sinceramente, nuestro presupuesto no llega para más. Pero, sobre todo, tenemos
razones ideológicas. Uno de los principales elementos definidores de nuestra
propia existencia como opción política es la defensa de la cultura valenciana y,
evidentemente, de nuestra lengua. Pensamos que no hay lugar a discusión que
nuestra lengua juega un papel secundario, por no decir terciario, en los medios de
comunicación, especialmente los escritos, en la empresa privada, en la
administración, etc., por ello pensamos que es necesario defenderla, máxime
cuando recientes encuestas nos informan que el habla y la comprensión del
valenciano se ha reducido en más de un 7% en los últimos doce años. La mejor
forma de recuperarla, dignificarla y potenciar su uso social, utilizándola. Somos
conscientes de que mucha gente, especialmente los mayores, tiene dificultades en
su compresión lectora y/o escrita, pero no es menos cierto que poca o nula ha sido
la voluntad de los sucesivos gobiernos municipales en realizar campañas de
alfabetización especialmente dirigidas a estos colectivos. Las generaciones de
gente más joven no tiene dificultad, por ello estamos seguros que ese nieto o nieta
que tanto queremos, ese hijo o hija que todavía nos hace padecer más de la cuenta,
estará dispuesto a ayudar a sus abuelos, a sus padres a comprender este escrito.
Una vez más agradeceros vuestra atención.
I amb aquest ja en portem 4 de butlletins, però aquest de segur que marca un abans i
un després doncs res serà igual en la història de tots i totes nosaltres després del
11-M. Recordarem per sempre aquesta data igual que recordem la del 11-S. Difícil
serà també oblidar que estàvem a 3 dies d’unes eleccions generals i que, en el cas del
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col·lectiu de Daimús del Bloc-Esquerra Verda, aqueix mateix dia teníem previst fer el
nostre míting de campanya electoral en la Casa de la Cultura. Evidentment, després
dels fets esdevinguts al matí, poc sentit tenia cap míting i acte polític que no fos
encaminat a mostrar el nostre condol a les víctimes i el nostre rebuig al terrorisme.
Així ho vam fer. Les eleccions han passat, el resultat és sabut i, una vegada més,
malauradament, l’única nacionalitat històrica de l’estat espanyol sense representació
nacionalista al Parlament de Madrid serà la valenciana. Però, ja n’estem acostumats,
això sí, els terroristes no ens van deixar denunciar i fer públiques les nostres
propostes electorals, però el que no aconseguiran mai serà ficar portes a la
democràcia, la llibertat i la veritat.
Dit açò, us reproduïm a continuació els resultats de les eleccions generals a Daimús:
CONGRÉS
2000

Vots

2004

%

Vots

Augment

%

Vots

%

PP
PSOE
BLOC-EV
EU-ENTESA
UV
LV-E
Altres partits
Nuls
Blanc

695 62,5%
274 24,6%
54 4,9%
25 2,2%
31 2,8%
7 0,6%
12 0,8%
9 0,8%
5 0,4%

774 53,3%
487 33,6%
80 5,5%
37 2,5%
0,0%
12 0,8%
36 2,6%
24
1,7%
16
1,1%

79
213
26
12

Total vots

1112 83,7%

1451 85,0%

339

30%

1708

380

29%

Cens

1328

11%
78%
48%
48%

5
71%
24 189%
15 167%
11 220%

1. El nivell de participació, va ser del 85 %. Com sempre molt alt.
2. Tots els partits amb representació en l’Ajuntament han vist augmentar els seus
vots en termes absoluts respecte les passades eleccions generals. Era d’esperar
perquè el cens també ha augmentat, exactament, en 380 electors, açò és, un 29%.
3. No son comparables els resultats d’aquestes eleccions generals amb les darreres
municipals i autonòmiques. Són molts els veïns i veïnes que voten en clau distinta
segons es tracte d’unes eleccions o d’altres.
4. Cal reconèixer, una vegada més, que el partit guanyador al nostre poble ha estat el
PP, doncs ha assolit un percentatge de vot del 53’30%. Malgrat açò, ha perdut 9
punts en percentatge, a més el seu increment de vot ha sigut del 11%, mentre que
l’increment del cens electoral ha sigut del 29%. És una tendència que va
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constatant-se elecció darrere elecció, els augments de vots del PP sempre estan
sent inferiors als augments del cens.
5. Els resultats del BLOC-EV, pensem que han sigut bons. Hem augmentat en un 48%
els vots. Però, el més significatiu, aquest augment es superior a l’augment del cens.
Estem consolidant un vot que considerem es fidel a la tasca valencianista,
d’esquerres i ecopacifista que desenvolupa el nostre col·lectiu.
6. Un comentari volem fer respecte una llista, que any darrere any no deixa de
sorprendre’ns, LOS VERDES – ECOPACIFISTAS. Ningú, llevat dels que van en la
llista, sap qui són. Cal tenir en compte, que el partit que representa la vessant
política dels verds europeus a l’estat espanyol, s’anomenen, LOS VERDES – ELS
VERDS i, en aquesta ocasió, anaven coaligats amb el PSOE. A més, dir també, que hi
ha d’altres opcions, sí conegudes per tothom, que defensen clarament l’ideari
ecologista com són, Esquerra Unida, el Bloc, Esquerra Verda, ..., per aquest motiu,
volem fer una crida a aquells electors que volen optar per un vot verd i
ecopacifista, que tinga molta cura i que no li donen gat per llebre.
Com en altres butlletins, us en fem cinc cèntims del que s’ha tractat en els darrers
plenaris.
PLENARI EXTRAORDINARI DEL DIA 16 DE FEBRER DE 2004
En aquest plenari es va fer el SORTEIG DELS COMPONENTS DE LES MESES
ELECTORALS
PLENARI EXTRAORDINARI DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2004
APROVACIÓ REPARCELACIÓ RIUS SUD B. Es va aprovar per unanimitat,
EXAMEN D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ REPARCEL·LACIÓ PEDREGALS SUD
A I B. No es fàcil comptar l’elevat nombre de desficacis que es plantejaven en
aquest projecte de reparcel·lació. Però, ho intentarem. Començar per dir que els
únics que vam qüestionar el projecte vam ser nosaltres. Bàsicament dos eren els
problemes que observàrem:
1. El projecte plantejava parcel·les que tenen superfície suficient per a construir
més d’una vivenda, però per la forma en que les ha projectades l’Agent
Urbanitzador Privat solament se’n pot construir una, perquè no acompleixen la
condició de 20 metres de façana mínima o de cercle inscrit. Concretament el
nostre regidor va detectar 8 casos sense tenir que esmerar-se massa en el seu
estudi.
2. Hi ha un altre conjunt de parcel·les que els falta menys del 3% de superfície per
a arribar a un aprofitament d’una vivenda més, al menys 4 casos i, en tot cas,
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menys de 5 m2 que podrien haver-se-li assignat de les parcel·les veïnes sense que
aquestes pergueren edificabilitat i aprofitament.
El més greu, tot açò ja se li va comentar a l’Agent Urbanitzador Privat en el mes de
novembre del 2003 sense que s’hagen fet canvis substancials. Cal dir també que als
propietaris que han al·legat se’ls ha solucionat el problema a la immensa majoria, però
no cal oblidar que l’obligació de l’Agent Urbanitzador Privat és obtenir el màxim
d’aprofitament del sol, cosa que no es produeix en aquest projecte per la forma en
què s’han distribuït les parcel·les i que és manifestament millorable evitant que isca
el menor número de propietaris perjudicats. Per aquests motius vam demanar deixar
el tema damunt la taula i que l’Agent Urbanitzador Privat reconsiderara i corregira
les deficiències esmentades. Finalment, apuntar que no acabem de comprendre per
què el govern municipal, en un principi, volia encoratjadament que s’aprovara,.
EXAMEN D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ PARCEL·LACIÓ UE-2B1 PLA
PARCIAL CAMÍ DE LA MAR. Es va aprovar per unanimitat acceptant-se,
pràcticament, totes les al·legacions dels propietaris.
APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE DAIMÚS. La redacció que
es va portar a la Comissió informativa permitia, en la pràctica, una contractació a dit,
ja que no establia cap criteri objectiu per a la valoració dels mèrits dels diferents
concursants. Per aquest motiu vam proposar que s’establiren criteris objectius i
públics de qualificació que evitaren discrecionalitats a l’hora de determinar la
puntuació de cada concursant. Aquests criteris van ser acceptats i per aquest motiu
vam votar a favor, aprovant-se per unanimitat en el plenari.
MOCIÓ ON ES DEMANEN AJUDES AL PIXAT I BUFAT DE LA TARONJA PER
LES PERSISTENTS PLUJES DELS MESOS D’OCTUBRE I NOVEMBRE DEL 2003.
Es tracta d’una moció conjunta del PP, PSOE i BLOC-EV. Es va aprovar per unanimitat.
PLENARI EXTRAORDINARI DEL DIA 10 DE MARÇ DE 2004
REPARCEL·LACIÓ FORÇOSA PEDREGALS SUD A I B. L’Agent Urbanitzador
privat torna a presentar el projecte sense cap modificació. Evidentment no teníem
altra opció que votar en contra al projecte. Això sí, vam votar a favor de la resolució
de les al·legacions presentades pels propietaris i propietàries i de les corresponents
notificacions. Però, en aquest projecte ens ha quedat un regust molt amarg,
continuem sense comprendre per què el Partit Popular de Daimús dona suport a un
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projecte on hi ha una sèrie de carències i deficiències que a afecta a no pocs
propietaris. Volem recordar, una vegada més, que en qualsevol projecte de
reparcel·lació s’ha de buscar el millor i màxim aprofitament del sol. Per què aquest
recolzament als interessos de l’Agent Urbanitzador privat i no als dels propietaris?
El regidors i regidores del PP ho sabran.
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA PAI URBANITZACIÓ UE-2P2 (ZONA NORD DE
PEDREGALS). S’adjudica amb la condició que s’encaren els carrers i que la
perllongació del Carrer Francisco Pons tinga al menys 10 metres d’ample en el seu
punt més estret.
PLENARI EXTRAORDINARI DEL DIA 12 DE MARÇ
Amb un únic punt en l’ordre del dia:
MANIFESTACIÓ DE REPULSA COMDEMNA DELS ATEMPTATS DE MADRID. Va
ser aprovat per unanimitat.
PLENARI ORDINARI DEL DIA 25 DE MARÇ
APROVACIÓ DEFINITIVA DELS COMPTES DE LIQUIDACIÓ DE LA U.E.
MARJALS I MARJALETES. S’aprova per unanimitat.
APROVACIÓ DEFINITIVA DELS COMPTES DE LIQUIDACIÓ DE LA U.E.
ESCOLES. S’aprova per unanimitat.
INFORME SECRETARIA POSSIBILITAT DE GRAVAR ELS PLENARIS PER PART
DELS CONCEJALS. Ningú pot gravar excepte la Secretaria, llevat que tinga
autorització expressa de l’Alcalde per gravar eixe plenari. La gravació feta per la
Secretaria estarà a disposició dels grups polítics des de que es respartisca l’acta fins
la celebració del plenari en què s’ha d’aprovar aquesta.
INFORME MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE LA COMISSIÓ
MUNICIPAL DE GOVERN QUE PASSA A DENOMINAR-SE JUNTA DE GOVERN
LOCAL. Simplement es tractava de donar la informació del canvi de nom, que en el
cas del nostre poble no té més transcendència.
MOCIÓ DEL PSOE PER A QUE S’HABILITE UNA FARMACIOLA DE PRIMERS
AUXILIS PER A SITUACIONS DE CONCENTRACIÓ DE PERSONES. En un
principi, l’Alcalde demana que es retire la moció perquè ja hi ha una farmaciola que
s’hi troba en el cotxe de la Policia municipal. Per part del PSOE s’adverteix que part
dels productes de què es diposa en aquesta no s’hi troben en condicions, doncs en una
actuació recent, els guants estaven caducats i es trencaren de seguida. Després d’un
llarg i dens debat s’arriba a una proposta de consens per la qual la farmaciola i els
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materials que ha de contenir seran custodiats pels dos metges que formen part del
plenari, que seran els encarregats del seu manteniment i ús.
MOCIÓ DEL PSOE DEMANANT INFORMACIÓ PÚBLICA DEL NIVELL DE
NITRATS DE L’AIGUA. Nosaltres vam demanar una modificació prèvia d’aquesta
moció perquè amb la seua redacció inicial consideràvem que era inviable. El PSOE, va
acceptar la nostra modificació i es va passar al seu debat. En la moció modificada es
demanava que el farmacèutic fera mensualment anàlisi de l’estat de l’aigua potable i
es comunicara als grups municipals. En el moment que en els anàlisi s’observara algun
tipus d’anomalies en l’estat de l’aigua, l’Ajuntament encomanaria una analítica a un
laboratori degudament homologat i els resultats d’aquests nous anàlisi es
comunicarien als grups polítics i es publicarien en els taulers d’anuncis donant tots els
consells necessaris per a què els usuaris puguen prendre les mesures escaients.
Segons l’Alcalde aquestes anàlisi ja s’estaven fent, però es reconeix que no per
manament de l’Ajuntament sinó de forma voluntària, per la qual cosa, segons ell, amb
aquesta moció l’únic que es pretén és polititzar el tema de l’aigua i res més. Va ser
rebutjada amb els vots del PP i recolzada pel PSOE i BLOC-EV. Dit açò els fets ens
diuen que l’última analítica de nitrats publicada en el tauler d’anuncis és d’agost del
2003 i en cap moment es fa cap consell sanitari als usuaris ni es comunica els
resultats de les analítiques als grups municipals.
PRECS I PREGUNTES DEL BLOC-EV Com que en l’anterior plenari ordinari l’Alcalde
no estava present per trobar-se en la Fira de Turisme de Madrid FITUR, moltes
d’aquestes preguntes són les que ja vam fer en aqueix plenari.
Pregunta del BLOC-EV sobre situació expedient TORRE BALUART.-Resposta:
L’expedient està conclòs i notificat per a que l’empresa infractora enderroque la part
il·legal abans del 15/04. En el moment de redactar-se el present butlletí ja està
enderrocant-se.
Pregunta del BLOC-EV sobre SENYALITZACIÓ CAMI ASSAGADOR. Resposta:
Està previst fer una remodelació del trànsit del casc urbà per a donar-li una millor
utilització al pàrquing. Està en estudi la senyalització de tot el poble.
Pregunta del BLOC-EV situació ROTONDA SUD. Resposta: Està inclosa en el
Programa d’Actuació Integrada que va a fer la iniciativa privada a través d’un PAI i
que va a urbanitzar tota la zona industrial Oest i Sud. Nosaltres ens vam quedar molt
estranyats de la contestació ja que pensàvem que corresponia a Diputació pagar la
rotonda perquè forma part de la carretera Natzaret-Oliva, propietat de Diputació,
igual que la rotonda nord (feta fa quasi dos anys i pagada per Diputació). Per què els
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propietaris d’aquesta zona han de pagar una obra que entenem li correspon pagar a la
Diputació?
Pregunta del BLOC-EV sobre VESSANTS A LA SÈQUIA MARE. Amb data del dia
23 de febrer de 2004 vam presentar un escrit en el que denunciàvem que la Sèquia
Mare anava plena de brutícia i deixalles. Resposta: el tècnic va passar i no va trobar
res argumentant que també arriben residus pluvials de Gandia. Cal dir que el sector
industrial no té connexió amb el col·lector que va a la depuradora i cada empresa té la
seua pròpia fosa sèptica. El càmping té una estació depuradora per decantació
degudament homologada, que vessa a la sèquia mare. La desembocadura de la tuberia
que passa per la zona industrial i, des d’on podria fer-se algun tipus de vessant, no es
pot taponar perquè és per on passa l’aigua del fil. El Alcalde anima a que s’avise cas
que s’observe algun cas de contaminació en la sèquia mare.
Pregunta del BLOC-EV sobre COST DE FITUR. Resposta: ha costat tot plegat
5.800 €. Les empreses que s’han anunciat han de pagar la seua part, que caldrà
descomptar a aquest cost. La nostra opinió, si realment ha costat aquesta quantitat i
encara disminueix per les aportacions de les empreses anunciadores, dir que els
diners han estat molt ben invertits.
Pregunta del BLOC-EV sobre NETEJA DE SOLARS. Resposta: la major part s’han
netejat i els propietaris dels que resten per netejar s’han compromès a netejar-los
abans de l’estiu.
Contraresposta de l’Alcalde a la Pregunta del BLOC-EV sobre RECOLLIDA DE
DEIXALLES EN BANCALS PARTICULARS PER PART DEL CAMIÓ DE
L’AJUNTAMENT CAMIÓ I BIDONS. Encara que nosaltres no vam tornar a
preguntar sobre aquest tema perquè ja se’ns havia contestat en l’anterior plenari que
l’Ajuntament no feia aquest tipus de feines (podeu consultar-ho en el darrer
butlletí), l’Alcalde va insistir en donar una nova resposta a aquella pregunta.
L’Alcalde, amb valentia, reconeix que l’hort del que treballadors municipals en hores
de feina i amb el camió de l’Ajuntament estaven retirant un bidons és seu. Això sí, cal
advertir que segons l’Alcalde qualsevol veí pot fer ús del camió municipal. És
políticament correcte que siga l’alcalde el primer en fer-ne ús? Una vegada, més,
volem manifestar que no tenim res personal ni contra el Sr. Melchor Mañó, ni cap
persona que ostenta càrrec públic, ni les seues propietats i negocis, però una cosa
són les persones i els seus interessos privats, que ens mereixen tot el respecte del
món i, altra, l’exercici d’un càrrec públic. Hem de recordar que l’Alcalde com a
primera autoritat municipal ha de ser el primer en donar exemple de separar allò que
és públic d’allò que és privat. Per altra banda, no acabem de comprendre per què en
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l’anterior plenari els regidors del PP van afirmar que l’Ajuntament no fa cap servei de
recollida de deixalles i ara l’Alcalde diu el contrari. Per què aquestes contradiccions?
Pregunta del BLOC-EV sobre SUBVENCIÓ DE LA GUARDERIA. La Secretària
està assabentada de la publicació de l’Ordre de Conselleria per la qual es regeixen les
subvencions a Guarderies que depenen dels ajuntaments. La sol·licitud la pot fer tant
l’Alcalde com la Comissió de Govern. Nosaltres vam demanar que es sol·licitara, la
Secretaria ens va informar que era decisió de la Comissió de Govern. Posteriorment a
la celebració del Plenari i abans que finalitzara el termini per a la sol·licitud ens hem
interessat per si s’havia tramés o no. Ens quedem bocabadats a l’assabentar-nos el
dia 29 d’abril que no s’ha demanat la subvenció perquè, a hores d’ara, després de
portar en funcionament un any, encara no s’ha sol·licitat l’homologació de les
instal·lacions. Cal recordar que en el plenari celebrat el dia 25 de setembre de 2003
com a resposta a les nostres preguntes sobre la guarderia se’ns va assegurar que
s’havia demanat la seua homologació, però, no solament açò, al interessar-nos per
l’estat de la sol·licitud el 22 d’abril de 2004, la regidora encarregada d’aquest
assumpte ens va tornar a assegurar que l’homologació s’havia demanat, però, encara
no s’havia solucionat perquè els tràmits són molt llargs. Primer, si no s’ha demanat
l’homologació, què s’ha demanat? Segon, per què encara no s’ha demanat
l’homologació? Tercer, serà que les instal·lacions actuals, acabades d’estrenar, no són
homologables? A la fi el poble i, en particular, els pares i mares dels xiquets es
perden la subvenció.
ALTRES ASSUMPTES.
Es va informar del projecte de planejament urbanístic de la zona industrial que es
troba al costat del cementiri fins l’antiga discoteca. A nosaltres no ens agrada gens el
projecte presentat perquè considerem que la zona verda no es troba en el millor lloc
possible i, a més, hi una torre d’alta tensió en mig d’un carrer amb tot el trànsit de
camions i vehicles pesats que comporta una zona industrial. Afegir que es preveu un
elevat cost d’urbanització la qual cosa dificultarà enormement la seua edificació
posterior donat la important oferta de sòl industrial que hi ha a la comarca a preus
d’urbanització molt més baixos. Volem reconèixer la voluntat manifesta de l’Alcaldia
perquè davant de les nostres objeccions hi haguera una informació complementària
per part del tècnic redactor del projecte. A més es fa necessari desenvolupar eixa
zona per a passar el col·lector que donarà eixida a les aigües residuals de les zones
industrials nord i oest, i que es construirà, segons ha dit l’alcalde, simultàniament al
desenvolupament d’aquesta zona industrial. Per aquests motius, tot i no estar d’acord
amb el projecte, vam decidir abstenir-nos. A la fi es va aprovar sols amb els vots del
PP. És convenient que els projectes urbanístics s’aproven amb els vots d’un sol partit?
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