
PLENARI 29 DE SETEMBRE DE 2016

PREC 1 - DOCUMENTACIÓ

Fa dos mesos vam demanar una serie de documentació per tal de continuar 
amb el nostre seguiment de la gestió de l’aigua, concretament l’entrada 3505 
de 19 de juliol on demanàvem diversos documents de registre. I fa més d’un 
mes, després de vore la programació de fira, vam demanar també informació 
sobre els esdeveniments de fira, a l’entrada 3879 de 23 d’agost. No hem rebut 
res. Les gestions en política tenen uns terminis, i la nostra tasca com a 
oposició també. Rebrem la documentació de la fira a fira pasada, i no ens 
agradaria rebre la documentació sobre la gestió de l’aigua a contracte signat. 
Per tant, preguem que se’ns facilita el més ràpid possible la informació 
requerida, moltes gràcies.
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PLENARI 29 DE SETEMBRE DE 2016

PREC 2 - SETMANA DE LA MOBILITAT

La setmana passada va ser la «la setmana de la mobilitat». Des de molts 
ajuntaments del nostre voltant es van promoure distintes activitats al respecte. 
L'Ajuntament de Canals no es va adherir a aquesta campanya per una mobilitat 
segura i sostenible. Però més enllà d'açò, que és una acció estètica, -tot i que 
creiem que algunes accions simbòliques són importants i informen de la 
política que fem-, critiquem el fons de la no política de mobilitat d'aquest 
ajuntament: la falta de coherència d'algunes accions. No es pot fer un carril bici 
i després no posar els mitjans necessaris i fer la campanya adient per a que 
se'n faça ús. I no s'ha fet absolutament res al respecte. Volem des d'ací 
demanar que si s'aposta per alguna cosa -com el carril bici-, perquè es creu 
que aniria bé al poble i s'inverteixen en ell una quantitat de diners, s'aposte de 
forma seriosa i es prenguen les accions que calguen per no ser una inversió 
buida. Si creiem en la mobilitat segura i sostenible, duguem a terme accions 
globals, coordinades i coherents.
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PLENARI 29 DE SETEMBRE DE 2016

PREGUNTA 1 - VALORACIÓ DE LA FIRA

El passat cap de setmana es va acabar la que és la segona fira de la 
legislatura. Una fira que entenem que ja pot considerar-se una fira d’aquest 
equip de govern… Pensem que no ha sigut, com es va dir una fira de consens. 
Si bé és veritat que en algunes comissions informatives es van tractar alguns 
punts de la fira 2016, comissions on nosaltres vam ser partícips amb una 
actitud totalment col·laboradora i propositiva, hem de dir que moltes de les 
coses que en eixes comissions es van parlar i donat per fetes, després no les 
hem vistes. Podem, per posar un exemple ràpid i simple, parlar de la 
campanya de sensibilitat ambiental, per evitar que els gots de rebuig acabaren 
omplint el sol de la carpa o el control per evitar el consum d’alcohol als menors 
al recinte. Punts, tots dos, parlats en reunió, i que després no els hem vist fer-
se efectius. Altres actes, ens hem enterat que es portaven endavant quan vam 
vore la programació de festes. Tot i això, la nostra actitud és i serà sempre, tal i 
com vam dir propositiva per tal de participar i col·laborar en la construcció 
d’una fira de totes i tots que represente a la màxima població de Canals.  
Per això, aprofitem aquest plenari per preguntar-li a la regidora:

- Quina és la valoració general que es fa de la fira 2016?

- Si es considera, vista la valoració, positiva la gestió que s’ha fet de la fira?
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PLENARI 29 DE SETEMBRE DE 2016

PREGUNTA 2 - SEGURETAT A LA FIRA

En relació a la fira i el tema de la cessió de la gestió de la carpa, hi ha, de fet hi 
ha hagut, nombrosos inconvenients, com crec que tots compartim, atés a la 
falta de control per part de l'Ajuntament que suposa deixar en mans d'altres 
una gestió sense posar les pertinents condicions i els pertinents mecanismes 
de control. 
N'hem parlat d'algunes, però voldríem insistir especialment en la contractació 
de l'empresa de seguretat. L'any passat ja va haver queixes d'aquesta mateixa 
empresa, GFS, per les seues clares vinculacions amb entorn feixista i ultra. 
L'any passat ja ho vam dir i, de fet, es va retirar en la segona setmana de 
festes a un dels «seguretats» que teníem a la porta per demostrar que havia 
sigut protagonista d'agressions.
Ens sembla inadmissible que contractem -i que tornem a contractar- a una 
empresa amb treballadors que han sigut protagonistes d'agressions, que duen 
tatuats dictadors, que participen en manifestacions ultres i usen simbologia 
nazi. Ens sembla inadmissible deixar la seguretat del nostre poble en mans 
d'aquesta empresa, i ens sembla inadmissible participar en el seu lucrament. I 
més fer-ho amb diners públics. 
L'any passat vos ho vam comunicar de forma privada per tal de treure a 
aquesta empresa i aquest any han repetit. És difícil d'entendre i crec que 
mereixem una explicació més enllà de que no ho heu gestionat vosaltres. El 
responsable últim d'açò i qui respon d'açò és l'Ajuntament de Canals, no val 
tirar balons fora. 

- Voldríem saber si compartiu la valoració i si s'ha pensat modificar el criteri de 
cara a properes contractacions.
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PREGUNTA 3 - FOOD TRUCK

Aquest cap de setmana es celebra la Food-Truck. Una trobada de caravanes 
gastronòmiques amenitzades amb música en directe. No dubtem de la 
espectacularitat estètica i de lo cridanera i original de la proposta. El que si que 
ens genera dubtes són els beneficis que una proposta d’aquest tipus pot portar 
a la nostra localitat. Entenem que la proposta pot atraure gent de localitats 
veïnes, però amb l’única intenció de visitar aquesta fira itinerant i no exclusiva 
de Canals. Ens costa vore els beneficis que pot tenir per als nostres 
comerciants. Per tant, voldríem saber:

- Quina és la participació de l’hosteleria canalina en aquest esdeveniment?

- Com es va prendre la decisió de portar endavant aquest projecte? 

- Quins son els beneficis que s’esperen obtenir d’aquesta trobada?
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PREGUNTA 4 - ASSOCIACIÓ DE GRUPS DE MÚSICA

A la comissió informativa del mes de Maig vam presentar una moció “Per a la creació 
d’una associació de grups de música locals i la cessió d’un local d’assaig”. La 
proposta donades les dificultats que en aquell moment es van entendre, es va deixar 
damunt de la taula per nosaltres mateixos amb el compromís dels allí presents de 
reprendre-la. FIns ara no s’ha représ. Als pocs dies una proposta segurament massa 
semblant va ser publicitada per l’equip de govern a les xarxes socials de l’Ajuntament 
fent-la seua, tot i que havia eixit de nosaltres. En aquesta publicació es demanava 
per part de l’Ajuntament que els grups de música locals s’inscrigueren en una base 
de dades de l’Ajuntament.
El que nosaltres ara mateix volem saber es:

- Quina es la situació de la proposta? Quants grups s’han afegit a la base de dades?

- Vista la poca insistència en la iniciativa per part de l’Ajuntament, continua en marxa 
el projecte?

- Pensa avançar-se en la posada en funcionament d’una associació de grups de 
música i treballar en la cessió d’un espai per a facilitar els assajos?
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PREGUNTA 5 - OPERACIÓ TAULA

Ens agradaria saber, després de la repercusió que està tenint el cas taula al 
nostre País i més concretament a la nostra comarca, si el nostre Ajuntament, 
vistos els possibles contractes signats amb les empreses vinculades a la 
trama, si sou coneixedors de la possibilitat que existisca  algun vincle del 
nostre ajuntament amb el cas Taula, o si, pel contrari, podem estar tranquils 
perquè el nostre poble no es vora esguitat per aquest cas de vergonyosa 
corrupció política.
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PREGUNTA 6 - CONTROL

En diverses ocasions, des de Reiniciem Canals, hem comentat que en els temps de 
la política municipal, trobem a faltar espais de debat més amplis, espais de debat i 
d’intercanvi d’informació que ens puguen permetre discutir i col·laborar en la 
construcció del poble que volem. Entenem, que ,sols així, amb un projecte de poble 
clar i definit puguem ser capaços de portar endavant polítiques efectives que ens 
permeten assolir a mitjà o llarg termini els objectius plantejats.
Lamentablement la presa de decisions ve donada, en massa ocasions, pels terminis 
que ens marquen institucions supramunicipals, per ofertes rebudes, per interessos 
polítics o per la improvisació donar solució a un conflicte o situació que ho requerix.
Des del nostre punt de vista, fer política no és, ni molt menys, sols això. En la nostra 
forma d’entendre la política el nucli central no pot ser la improvisació ni els parxes. 
Fer política no és, únicament, portar endavant projectes o propostes que venen 
donades per part de la diputació o que s’oferixen per part d’empreses o associacions 
externes. Entenem que fer política és, també i amb un major grau d’importància, 
anticipar-se als problemes, evitar-los abans que sorgisquen, i construir. Construir i 
posar pedres per alçar eixe projecte de poble que volem configurar. Per tant, 
entenem que la tasca política ha de consistir en tenir un pla de treball i portar-lo 
endavant. Uns objectius que complir en cada curs polític, per tal d’assolir eixe pla a 
llarg termini.

En la publicació del BIM, hem vist com cadascun dels regidors i regidores de 
l’Ajuntament publicita la seua tasca feta. Cosa que ens sembla bé, rendir comptes és 
imprescindible en la tasca política, tot i que pot ser les formes no siguen 
compartides. Però el que creguem que ens ha faltat en la majoria dels casos és 
informació sobre quin és l’objectiu a assolir, quin és el pla de treball que té cadascun 
dels regidors i regidores. I quin són, per tant, les tasques que es pretenen portar 
endavant en aquest curs polític que s’enceta, el 2016-2017, per assolir eixe objectiu 
final. 

El que demanem, per tant, és que cadascun dels regidors i regidores ens explique 
els objectius fixats per al curs que encetem de cadascuna de les seues àrees. Bé 
que s'expose ara per cadascun dels membres de l'equip de govern, bé que se'ns 
responga per escrit dins dels terminis establerts. D’aquesta forma, per una banda, 
podrem ser coneixedors d’eixe pla i, a més, podrem avaluar al final del trajecte la 
consecució, o no, dels objectius plantejats.
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