
Des de l'Assemblea pública de Reiniciem Canals es proposa l'elaboració d'un document conjunt on 
es faça constància dels objectius principals del pacte de govern. Aquest és el primer esborrany 
plantejat per Reiniciem Canals: 

Les forces ací reunides han decidit apostar per polítiques públiques duraderes, amb la mirada 
posada en un projecte de poble, més enllà de les polítiques electoralistes. Per açò, aquest pacte 
pretén aplicar un procés de co-construcció de les polítiques públiques, ja que pensem que és 
necessari un equilibri entre les decisions polítiques, tècniques i democràtiques. Entenent el consens 
com la base en què es fonamenten i se sustenten les polítiques públiques eficaces i duraderes que 
podran transformar el nostre poble.

Després dels nostres primers contactes hem elaborat uns objectius inicials que donen sentit al 
nostre pacte de govern. A continuació, es relataran breument aquests objectius i les principals línies 
d'actuació que d'ells es desprenen: 

1. Generar un projecte de lluita contra l'atur i la precarietat laboral que arrasen la nostra localitat. 
Per a la consecució d'aquest objectiu es crearà un Pla de desenvolupament local i dinamització 
socio-econòmica que s'implementarà a partir dels pressupostos de l'any 2016.

2. Realitzar una política pública centrada en el poder ciutadà, on la participació, la transparència i 
la rendició de comptes siguen el nostre mètode d'actuació. Amb la finalitat d'assolir aquest objectiu 
es crearà una Regidoria de Participació, Transparència i Comunicació Local.
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3. Millora de les dotacions en matèria de Benestar Social. Per poder millorar aquestes dotacions 
s'estudiaran els comptes públics i s'elaborarà una proposta, amb la intenció d'implementar-la a 
partir de 2016. sempre i quan la Llei de Racionalitat i Sostenibilitat de l'Administració Local (que 
re-centralitza en l'Administració Autonòmica els serveis en matèria de benestar social) ens ho 
permeta.

4. Elaborar un nou Pla General d'Ordenació Urbana modern i sostenible. La construcció d'aquest 
pla seguirà els principis de la co-construcció de les polítiques públiques.

5. Modernitzar la institució local per millorar l'assistència i la tramitació dels assumptes públics.

6. Lluitar contra la creació del Macroabocador de Llanera i la taxa que d'aquest se'n deriva.

7. Elaborar un projecte educatiu de futur.

Aixi mateix, també es plantejarà la creació d'una metodologia de seguiment, actualització i 
renovació del pacte. Per a aquesta, es proposa la creació d'una comissió externa a l'Ajuntament que 
es reunisca trimestralment i analitze l'estat dels objectius ací plantejats. En aquestes comissions es 
realitzarà un seguiment del pacte i s'avaluarà la seua situació, així com futures actuacions. 
Per tant, es proposa que la primera reunió es realitze la setmana del 14 al 20 de setembre. 

Proposta per al primer esborrany per al pacte de govern entre Gent de Canals, Compromís, 
PSPV, Reiniciem Canals i EUPV 


