
 

 

 

  

 

 

 

 Presentat els pressupostos 

L’AJUNTAMENT 
PRESENTA ELS 
PRESSUPOSTOS PER 
2010 EN MAIG,… I 
SENSE TRAURE ELS 
COMPTES DE 2009  

L’Ajuntament de Daimús ha presentat els 
pressupostos per a 2010. Una vegada més 
la presentació es fa a destemps. Quan ja 
han passat pràcticament 5 mesos del 
2010, anem a aprovar en que va a gastar-
se l’Ajuntament els nostres diners. Aquests 
retards en presentar els pressupostos no 
són nous. Algun any els han arribat a 
presentar en agost. Açò ha produït que 
durant els mesos en els quals no hi havia 
cap pressupost aprovat, ni en avant-
projecte, gastaren els nostres diners sense 
cap tipus de control ni mesura. 

Però el tema és molt més greu en aquests 
moments per varis motius.  

El primer és la crisi econòmica que va 
afectant-nos cada vegada més. 

I igual com afecta a les nostres butxaques 
particulars, també afecta a la nostra 
butxaca col·lectiva que són els diners de 
l’Ajuntament: Els ingressos no han fet més 
que baixar amb la paralització de l’activitat 
econòmica. Partides ‘estrella’ dels 
pressupostos com les derivades dels 
impostos per obres i construccions, han 
quedat a un nivell pràcticament testimonial 
amb la paralització de la construcció. Els 
famosos PAI que aportaven de diners frecs 
a l’Ajuntament, ara ja no estan (d’entre 
altres causes perquè ja no queda quasi res 
per obrar). Amb tot açò les arques 
municipals ja fa temps que s’han secat. I 
com a conseqüència d’anar gastant sense 

control, i sense tenir en compte que la 

mamella estava eixugant-se, ve 

l’endeutament. 
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el BLOC compta amb tu 

Perquè ací el problema no és sol haver gastat més del que 
s’anava a ingressar, sinó haver estat gastant sense control, 
i sense traure comptes. El problema ja no és que estem 
endeutats, sinó que no se sap el gran que és 
l’endeutament. 

El mecanisme de deixar les factures al caixó,... i ja es 
pagaran ha arribat al final. No potser que en un exercici, en 
algunes partides, més de la meitat de factures 
corresponguen a anys anteriors (la qual cosa d’altra banda 
és una irregularitat comptable en la forma en que s’ha fet), i 
les de l’any... senzillament no estiguen.  

Però hem arribat a maig i encara no s’han tret els comptes, 
i per contra s’ha presentat el pressupost de 2010 sense 
tindre en compte cap endeutament.  

Si en cada exercici s’han pagat irregularment factures 

 

Ja fa anys, funciona en un solar al 
costat de la plaça de la platja una 
‘fireta’. Esta molt bé que hi hagen 
activitats d’entreteniment per al 
turisme, però el que no potser és 
que aquestes activitats funcionen 
molestant als veïns i residents de 
la nostra platja, perquè així, en 
lloc de promoció fem el contrari. 

Han sigut molts els cassos en els 
que veïns han protestat per les 
activitats de determinades 
empreses que en la seua activitat 
els causaven molèsties, no podem 
oblidar els casos de la pista de 
karts, determinats pubs, 
xiringuitos... En tots els cassos la 
postura de l’Ajuntament ha estat la 
mateixa: Ignorar les queixes, i, fins 
i tot, en alguns casos posicionar-
se al costat de l’empresa, i en 
contra dels veïns. 

Des fe fa ja uns anys, els veïns de la 
zona on s’ubica la ‘fireta’ han dut a 
l’ajuntament les seues protestes 
contra els sorolls que ocasiona 
aquesta activitat. Primer va ser la 
música estrident que els amartellava 
les orelles durant tot el dia, i van 
aconseguir que s’eliminara. 

Però ni així s’ha acabat amb les 
molèsties. Els sorolls continus no 
deixen viure en pau els veïns, encara 
que s’haja eliminat la música (i no és 
poca cosa), poc s’ha fet per part de 
l’Ajuntament en minvar el soroll 
habitual de funcionament de les 
instal·lacions (motors, mecanismes, 
engranatges, rodes...).  

A més de la més que dubtosa 
legalitat d’una instal·lació d’aquest 
tipus en el lloc on es troba (per molt 
parcel·la privada que siga) tenim el 
nivell de soroll generat, que supera, 
i en molt, el nivell màxim de 
sonoritat permés per la nit en una 
zona residencial. 

I com sempre, resulta més que 
sospitos el posicionament de 
l’Ajuntament amb els interessos de 
l’empresa de la fira, ja que a més 
de no prendre cap mesura en 
defensa dels interessos dels veïns, 
els permet periodicament  montar 
‘campaments’ en mig de carrers 

utilitzant recursos  municipals.  

 

VEÏNS DE LA PLATJA PROTESTEN 
PEL SOROLL QUE VA LA ‘FIRETA’ 
INSTAL·LADA EN UNA PARCEL·LA 
DE PRIMERA LÍNIA DE LA PLATJA 

  … I LA FONT D’ENFRONT  DEL VIDAL CONTINUA TRENCADA 

Ja fa sis mesos que algun vehicle va trencar la font, i així continua. La resposta 
de l’Alcalde, fa ja dos mesos, de que s’està tramitant el segur ja no serveix. La 
inacció i la ineptitud municipal tenen ací una de les seues moltes manifestacions.  

Si vols contactar amb nosaltres: 

blocdedaimus@hotmail.com 

corresponents a anys anteriors, i no s’han pagat les 
que tocava, de que serveix el pressupost? 

La situació era tan evident que l’alcalde va prometre 
a finals de l’any passat que traurien comptes, i que 
els presentarien al plenari sobre el mes de gener. 
Així sabríem el que es deu, veuríem com pagar-ho, i 
tendríem un pressupost per al 2010 basat en la 
situació econòmica real. 

Però hem arribat a maig i encara no s’han tret els 
comptes, i per contra s’ha presentat el pressupost de 
2010. Si en cada exercici s’han pagat irregularment 
factures corresponents a anys anteriors, i no s’han 
pagat les que tocava, de que serveix el pressupost? 

Amb aquesta forma d’actuar el PP no fa més que 
agreujar el problema econòmic, però al cap i a la fi, 

qui ha de pagar?.... Nosaltres per suposat !!!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas la situació encara té 
pitjor solució, ja que els propietaris 
afectats pel camí assagador no 
poden edificar ni fer res amb les 
parcel·les que se’ls han adjudicat. 

A més, en qualsevol moment, un 
jutge els pot obligar a deixar a través 
del seu solar el corredor 
corresponent al camí, ja que aquest 
té una protecció estatal, i ningú, per 
molta escriptura de propietat que 
tinga, el pot envair, ni tancar ni 
ocupar. Front a aquesta situació 
aquests propietaris podrien demanar-
li danys i perjudicis a l’ajuntament, 
amb el conseqüent perjudici per a 
tots. 

Per defensar els interessos d’aquests 
propietaris, i per evitar-li malts majors 
a l’Ajuntament, és pel que demanem 
que es facen les coses ben fetes, i 
no s’intente adjudicar parcel·les 
damunt del camí, per a la qual cosa 
cal fer de nou el projecte de 

reparcel·lació.  

 

 

 

CONTINUEM SENT UN DELS 
ÚLTIMS POBLES DE LA SAFOR 
ON ENCARA QUEDEN SÍMBOLS 
FRANQUISTES SENSE RETIRAR 
Ja fa 9 mesos es va aprovar, per 
unanimitat una moció presentada 
pel BLOC per la que l’Ajuntament 
anava a retirar els símbols 
franquistes que encara queden a 
Daimús. Però la realitat es que 
encara estan allí.  

I és que no són capaços ni tan sol 
de dur endavant allò que ells 

mateixa voten i aproven!!!   

 

EL BLOC DEMANA LA PARALITZACIÓ 
DE LA INSCRIPCIÓ REGISTRAL DE 
LES PARCEL·LES ADJUDICADES DE 
LA  ZONA INDUSTRIAL B  

El Bloc de Daimús ha 
demanatmitjançant un escrit dirigit a 
l’Ajuntament de Daimús, que es 
paralitze el procés d’inscripció 
registral de les parcel·les adjudicades 
en la zona industrial B i que es 
procedesca a la redacció de un nou 
projecte de reparcel·lació. 

 I és que si no es procedeix a fer de 
nou el projecte de reparcel·lació i 
adjudicar de nou les parcel·les, la 
situació sols pot anar a pitjor.  

De cap forma es poden adjudicar 
parcel·les damunt del que és una via 
pequària, perquè a més de la 
protecció que tenen aquesta camins, 
senzillament la seua propietat no és 
de l’Ajuntament.  

En principi, el que estem demanant 
no afecta a les obres d’urbanització 
que s’estan realitzant, pel que no 
suposa cap canvi en el preu de la 
urbanització a pagar pels propietaris. 

Però el que és clar és que les 
parcel·les no es poden asignar 
damunt de la superfície que ocupa un 
camí protegit, pel que per evitar mals 
majors, el millor és fer de nou el 
projecte de reparcel·lació tal com 
hem demanat, i deixar lliure la super-
fície per on va el camí. Cal dir, també, 
que des del govern autonòmic es 
podria desprotegir, però no es gens 
habitual que açò es faça. 

D’encabotar-se (com sol fer el nostre 
Ajuntament ) en seguir amb l’actual 
procés d’inscripció en el registre de 
la propietat de les parcel·les 
adjudicades, el més probable és que 
es retarde tot el procés actual, sense 
que es puguen inscriure les par-
cel·les i que al final es tinga que fer 
de nou el projecte de reparcel·lació i 
començar tot el procés de nou amb 
la conseqüent pèrdua de temps.  

També cabria la possibilitat que el 
registre de la propietat no se n’ado- 
nara del que es pretén fer, i que 
procedira per error al registre.  

 

 

 



S’HA TROBAT UN SOTERRAMENT ROMÀ  
EN LA CATA ARQUEOLÒGICA DEL SOLAR  
DE LA CASA DE LA PLAÇA .  

En l’anterior Infobloc us informàvem de la 
paralització d’obres a la casa de la plaça. 

També us dèiem que el tema estava a punt 
de desbloquejar-se, perquè no s’havia 
trobat res, però, també, que tot el que allí 
comptàvem ens ho havien transmès de 
paraula, perquè de fet no havíem pogut 
accedir a l’informe que feia l’arqueòleg. 

Mes i mig després, hem tingut accés al 
primer i al segon informe que ha fet 
l’arqueòleg, i ens hem quedat bocabadats: 
Com fa mes i mig se’ns diu que tot esta 
clar, que no s’ha trobat res, i que va a 
aixecar-se d’immediat la paralització de les 
obres amb l’informe arqueològic que es va 
emetre?. En aquest informe simplement es 
diu que en la terra retirada no han vist res, 
sols alguns trocets de ceràmica. Però que 
en el solar han de fer cates arqueològiques 
per veure si hi ha alguna cosa, perquè al 
trobar-se tot cobert de saorra, necessiten 
retirar-la per veure el que hi ha davall. 

Què ha passat? És que no havien llegit 
l’informe abans d’enviar-lo a Conselleria? 
O simplement pretenien prendre’ns el pèl? 

La qüestió és que les obres han continuat 
aturades durant aquest mes i mig, i ara ens 
tornen a dir que tot està clar, i que els han 
dit que ja esta signat l’alçament de la 
paralització de les obres, pel que l’empresa 
ja ha tornat a dur endavant les obres.  

El més preocupant ara és que, a causa dels 
retards soferts per les obres, es perguen els 
580.000 € del Pla Confiança de la 
Generalitat, ya que la condició per rebre els 
diners d’aquest Pla Confiança és que les 
obres estiguen finalitzades abans de la 
finalització d’aquest any. 

L’obra té una durada de 7 mesos… des de 
que comence. Però per començar, cal 
acabar primer la primera fase que es fer 
l’estructura de l’edifici. Estem quasi a juny i 
encara no han començat ni tant sols a 
alçar pilars. Quan finalitze l’estructura 
començarà la segona fase que està previst 
que dure 7 mesos. I tot ha d’estar finalitzat 
en 2010 per no perdre la subvenció. Com 
s’ho faran? Ara diuen que l’empresa els ha 
dit que es possible finalitzar-les abans de 
que acabe el 2010.  Esperem que així siga. 

Sols d’ells serà la responsabilitat si al final 
es perd la subvenció, per no haver fet bé 
les coses des d’un principi, i no haver fet 
una prospecció arqueològica donat el lloc 
on s’està fent l’obra. 

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

Respecte el segon informe de l’arqueòleg, 
destaca la tobada d’un soterrament tardo-
romà on s’ha trobat diversos ossos, d’entre 
ells un crani humà, així com diversos 
objectes. El jaciment ha estat  esclafat pel 
pas de les màquines que estaven fent la 
construcció. Si voleu us podem passar còpia 
de l’informe. Podeu veure “Las Provincias” 
(La Safor) del divendres 14 de maig de 

2010  



LA PLATJA DE DAIMÚS TINDRÀ AQUEST 
ESTIU  UNA APORTACIÓ D’ARENA 

Així ens ho confirmen des de l’Ajuntament. 
L’actuació que està fent el MOPU a la platja 
té per finalitat l’aportació d’arena de bona 
qualitat a la platja de Daimús. 

De l’actuació destaca la magnitud de la 
infraestructura que es va a utilitzar per dur 
l’arena. I ens preocupa el termini en que va a 
deixar-se lliure la platja, ja que, encara que 
l’aportació d’arena està previst que farà en 
un temps molt breu (menys d’un més) la 
veritat és que encara no ha començat, i l’únic 
que s’està fent és muntar l’encadufada, 
soldant els tubs al llarg d’uns 800 m. 

I així porten des de fa un mes. Després 
hauran de procedir al bombeig, i una vegada 
realitzar aquest, hauran de desmuntar el que 
han soldat, i retirar tota la maquinària, tubs, 
tanques.... Traeu vosaltres mateixa els 
comptes de quan s’acabarà, perquè a 
nosaltres no ens ixen bé.  

 

 

Si la temporada d’estiu a la platja de 
Daimús comença a la segona 
quinzena de juny, que farem amb mitja 
platja ocupada amb aquesta actuació? 

És que ningú del govern municipal s’ha 
adonat d’açò? És que no saben sumar 
mesos, o és que no saben quan 
comença l’estiu? O és que una vegada 
venuts els apartaments tot el demés 

importa un ‘bledo’?  

Tal com us vam informar, dintre les 
obres contemplades al ‘2n Pla Zapatero’ 
es trobava la instal·lació de diverses 
antenes wifi per a poder-se connectar de 
forma gratuïta a Internet des de diversos 
punts del poble. 

Aquesta obra ja comença a ser una 
realitat, i ja podem conectar-nos 
gratuïtament a Internet des de varis 
punts del poble amb una bona qualitat. 
La connexió és totalment lliure, i 
qualsevol ordinador portatil dotat de 
connexió wifi pot accedir, sense més, a 
elles des de punts relativament pròxims 
a les antenes. 

 

Des de punts una mica més allunyats 
també es podrà accedir amb una antena 
exterior a l’ordinador. La previsió és que 
es puga accedir amb antena exterior des 
de pràcticament tot el poble. 

Per tal de facilitar la connexió als veïns 
residents a prop de l’Ajuntament, des del 
BLOC hem demanat que s’instal·le  
també una antena exterior en l’edifici de 
l’Ajuntament podent així utilitzar la 
connexió wifi de la biblioteca. 

Per tal d’evitar la seua saturació i el 
conseqüent bloqueig, aquestes 
connexions gratuïtes no permeten baixar 

pel·lícules o navegar per xarxes P2P.  

 

.  

COMENCEN A ESTAR OPERATIVES LES 
XARXES WIFI INSTALADES AMB MOTIU 
DEL ‘2n PLA ZAPATERO’ 



JA ESTÀ ALÇAT EL NOU POSTE 
ELÈCTRIC QUE SUBSTITUIRÀ AL QUE 
HI HA DAVANT DELS APARTAMENTS 
DEL CARRER SANT ANTONI . 

Com sabeu el tema de la llum és sempre 
per molts motius un tema d’actualitat a 
Daimús. Un d’ells, perquè mai arriba, i un 
altre pels postes en mig de tots els llocs. 

A la zona de Pedregals Nord li passen 
les dues coses. A hores d’avui continuen 
sense llum. I no saben fins quant.  

L’únic edifici nou que està acabat 
funciona gràcies a equips electrògens 
que s’han instal·lat als baixos de l’edifici. 

Però encara que la urbanització no té 
llum, si que ha creat el problema del 
poste: Per dur la llum des de Gandia van 
instalar una torre elèctrica enfront els 
apartaments “La Verdana” al Carrer Sant 
Antoni de la nostra platja.  

L’estiu passat els veïns del carrer Sant 
Antoni van realitzar vàries protestes amb 
motiu de la instal·lació enfront dels seus 
apartaments d’aquesta torre elèctrica.  

Arran les protestes es va arribar a un 
acord amb l’ajuntament i amb l’agent 
urbanitzador per que es retirara el poste 
que havien instal·lat. 

L’Agent urbanitzador ha complit el 
compromís adquirit, i ha procedit a alçar 
el nou poste que durà la llum, mig per 
l’aire, mig soterradament, des del terme 
de Gandia fins la urbanització de 
Pedregals Nord.  

A la fi, tot i que la solució que plantejaven 
els veïns, i que recolzava el BLOC, era el 
soterrament des del mateix centre de 
transformació que s’hi troba prop de 
l’antic pub Bocana al terme de Gandia, 
cal felicitar al moviment veïnal perquè 
amb la seua força ha aconseguit, al 
menys, que el poste es retire més de 
cinquanta metres, minvant així la situació 
inicial de tindre un poste de mitjana 
tensió a poc més de deu metres dels 

balcons dels apartaments.  

EL BLOC POSA A LA TEUA DISPOSICIÓ 
LES ACTES DELS DARRERS PLENARIS . 

Si vols consultar les actes dels darrers 
plenaris, ja les tens a Internet. Tal i 
com vagen donant-nos-les, us les 
penjarem a Internet per a que pugau 
consultar allò que volgau.  

Totes les actes, des de setembre de 
2009 es troben en la següent direcció: 
http://blocsafor.org/documents-daimus.html 

Cal tenir en compte que les actes ens 
les subministren tres mesos després 
del plenari, per això la darrera és la de 
desembre de 2009, ja que la de març 

de 2010 ens la lliuraran a inici de juny.   



COMENCEN LES OBRES EN LA CASA DE 
LA CULTURA. 
Tal i com estava previst ha començat 
l’execució de l’obra prevista a la casa de 
cultura i que formava part del pla Zapatero. 
L’obra s’estendrà possible-ment fins la 
segona meitat de l’estiu, i per tant no 
podrem gaudir d’aquesta instal·lació 

municipal a les festes d’enguany.  

  
LES OBRES DEL CARRER LLEBEIG NO 
MILLOREN EL TRANSIT  
Les obres del carrer Llebeig han finalitzat... 
en la seua primera fase. És una actuació 
relativament barata per la millora que 
representarà per al transit, però té un xicotet 
problema: una torre elèctrica que s’alça al 
final de la zona d’actuació, amb el 
conseqüent estretament del carrer. 
L’alcalde ens va donar garanties que 
finalitzada l’obra, la torre desapareixeria d’on 
està i es traslladaria junt a la tanca de l’hort 
del costat. Acò permetrà poder circular en 
els dos sentits. El finançament del canvi de 
la torre anirà a càrrec de Diputació 
mitjançant una subvenció. 

 

L

L Les obres del 

El que no entenem és perquè s’ha fet 
l’obra en dues fases, amb l’encariment 
que açò suposa per al cost total de 
l’obra.  No estem en temps d’anar tirant 
diners, i cal evitar qualsevol encariment 
innecessari en les actuacions. 

Si l’obra va a finalitzar al 2010 (i així esta 
pressupostat), ¿ és que no podien 
esperar uns mesos fins disposar dels 
diners de la subvenció i fer l’obra, al 
mateix temps que es trasllada la torre? 
Perquè, de fet, fins que no es retire la 
torre, el servei que dóna al transit aquest 
carrer  continua sent el mateix. Una 
vegada més la descoordinació en les 
actuacions, i la mancança d’una bona 
planificació en el desenvolupament dels 
projectes i en l’execució de les obres, ens 
produeix un encariment del tot innecessari 
en les actuacions municipals. I aquesta 
forma d’actuar és, si cap, encara més greu, 
en una època marcada pel dèficit 
d’ingressos  i la necessitat de retalls 

pressupostaris.  

AMB LA PUJADA A LA SERRA DE 
BERNIA, MARGE GROS CELEBRA EL SEU 
PRIMER ANIVERSARI.  
Ha estat el primer any de funcionament de 
l’associació  cultural “Marge Gros”, però 
sembla que ha estat tota la vida, perquè des 
de la seua presentació en el taller de la 
taronja a la trobada d’escoles de Daimús, 
“Marge Gros” no ha deixat d’organitzar 
activitats. 

L’estrella sense dubte han estat les 
excursions: La serra del Monduver, el castell 
de Borró, la senda  dels  burros, el Marge Gros 

 

i la torre de Piles, el  Benicadell, 
Benirrama i l’Adzubia, i ara la serra de 
Bernia i, la darrera, el castell d’Alfandec 
o de la Reina Mora. 

Però no podem oblidar altres activitats 
com les xerrades sobre els moriscs. 

Per tot això: feliç primer aniversari… i 

que en complesques molts més.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

el BLOC compta amb tu 

Per molt que tothom s’insistesca en que no hi ha dret a açò, 

per molt que el BLOC haja arribat a presentar una moció per 

combatre el problema,  

per molt que es diga que més que d’estètica ja es tracta d’un 

problema de salut pública,  

per molt que per part dels amos dels gossos es demanen medis 

per tal d’arreplegar-les i tirar-les a un lloc adeqüat,  

les caques de gos estan per tots els llocs i l’Ajuntament, després 

de més de tres anys insistint-li, continua sense fer res. 

CAQUES PELS CARRERS 

CAQUES PELS PARCS INFANTILS 

CAQUES PELS JARDINS 

CAQUES PER LES VORERES 

CAQUES PER TOTS ELS LLOCS 

L’AJUNTAMENT NO FA RES…. 

…I NOSALTRES… ALERTA! XE, 

MIRA ON POSES ELS PEUS, QUE 

JA N’HAS XAFAT UNA ALTRA… 

 

 

 

 


