
PLENARI 28 DE SETEMBRE DE 2017

PREGUNTA  1 - PARTICIPACIÓ

Els últims mesos hem vist alguna acció aïllada que reclama la participació de la gent del 
nostre poble. Una actuació massa esbiaixada que permet poc de marge per a la imaginació 
i la vertadera participació. La participació en la presa de decisions política no és una moda, 
és un dret que tenim tota la ciutadania i per poder fer efectives polítiques de participació 
hem de creure en ella i entendre-la com a part essencial del projecte polític que portem 
endavant, cal, per tant, que tots els agents que formen part del govern municipal 
hi  creguen. Però bé, tot i això, menys és res. Ens agradaria saber si existeix un pla de 
participació, un projecte a llarg termini per instaurar un model participatiu en la presa de 
decisions, i no pedaços ací i allà. En cas d'existir, quin són els seus objectius i quines les 
línies estratègiques de treball? Aprofitem també per fer una altra pregunta en relació a la 
participació. A una de les partides dels comptes municipals de 2016 apareix 
una despesa de 4.221,40 € destinada a participació ciutadana. Voldríem saber a què es va 
destinar aquesta despesa?
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PREGUNTA  2 - CENTRE JOVE

Fa poc hem vist que s'ofereixen des del centre jove cursos de preparació d'anglés. Grata 
sorpresa, donada l'activitat que el centre jove ve tenint d'uns mesos cap ací. S'ha convertit 
en una mena de recreatius gratuïts i oferits pel nostre Ajuntament. Posem com a exemple la 
programació del cap de setmana del 8, 9 i 10 de setembre: Divendres torneig de diana, 
torneig de play station i anglés, dissabte torneig de ping-pong, torneig d'ordinadors, cinema 
i disco i diumenge torneig del uno. Programació que a més, s'encamina a una franja d'edat 
molt concreta que ni molt menys abasta els 30 anys que s'anuncien ara i els 35 que 
s'anunciaven als inicis. Per tant, creguem que hem de preguntar si és el centre jove el que 
esperàveu que fora.  
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PREGUNTA  3 - COMUNICACIÓ

Se'ns va dir al plenari de Març que no hi havia un conveni amb el Levante i amb la Televisió 
Comarcal. Després que nosaltres ho preguntarem arran d'haver-ho vist en una partida dels 
pressupostos i de qüestionar sobre una factura que es portava a plenari, l'alcalde en aquell 
moment, Joan Carles Pérez, ens afirmava que no existia cap conveni, la qual cosa no vam 
posar en dubte ni aleshores, on vam admetre un possible error nostre, ni ara. Però si és 
com dieu i no hi ha cap conveni, perquè en els comptes de 2016, concretament en la 
partida 22602, que apareix descrita com "Comunicació social, conveni amb Llevant i TV 
Comarcal" hi ha unes  despeses  de 12.420 €? Per tant, si no existeix conveni perquè 
apareixen unes despeses de més de 12.000 € en una partida que porta per nom conveni 
amb Llevant i TV Comarcal? En què s'han gastat aquests diners si no hi ha conveni? I 
perquè es posen en aquest apartat com a conveni?
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PREGUNTA  4 - MOBILITAT

Aquesta setmana passada s'ha commemorat,  a escala europea, la setmana de la 
mobilitat. Commemoració que ha portat a moltes poblacions veïnes a realitzar accions per 
conscienciar a la població i, sobretot, a la gent més menuda de la necessitat d'utilitzar el 
transport públic o mitjans de transport no contaminants. Aparentment, o almenys no ha 
aparegut publicitat a les xarxes, a Canals no s'ha fet res en relació a aquesta 
commemoració. Precisament a Canals, tenim dos trams de carril bici, construïts, a més, per 
aquest equip de govern. El carril bici podria ser un bon punt de partida per treballar 
la conscienciació  i l'educació en la mobilitat sostenible, però al contrari d'açò no s'ha pres 
absolutament cap mesura per potenciar l'ús del carril bici. Voldríem saber si s'ha fet alguna 
cosa en relació a la setmana de la mobilitat? I si es pensa, donada la inversió que s'ha fet 
en la construcció d'aquests espais, prendre mesures que faciliten i potencien l'ús del carril 
bici a Canals o es quedarà en una mesura únicament estètica en la que en el fons no creu 
aquest equip de govern?
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PREGUNTA  5 - CAMP DE FUTBOL “QUATRE CAMINS”

En alguna conversa informal el passat més de juliol, el regidor d'esports ens afirmava que 
una part del deute que la UE Canals tenia amb la federació s'havia compromés a pagar-lo 
l'Ajuntament, sempre i quan  l'UE Canals signara  l'acord per retornar la propietat del Camp 
dels Quatre Camins a l'Ajuntament. Aclarim que a hores d'ara, a causa d'una estranya 
gestió de l'antic govern del Partit Popular, és  l'UE Canals la propietària del camp, i no 
l'Ajuntament, tot i que sí que és l'Ajuntament qui paga les despeses. Açò suposa que la 
directiva del club gestiona el camp com li pareix més convenient. I açò ha suposat 
conflictes, sobretot entre les dues escoles de futbol base o, anteriorment, entre els dos 
clubs que hi teníem. El regidor ja ens va dir, a l'estiu de 2015 quan ens va presentar el seu 
projecte per a l'àmbit esportiu, que aquesta era una de les  seues  prioritats, retornar la 
propietat del camp a l'Ajuntament. I el passat més de juliol ens va dir que, amb el pagament 
del deute per part de l'Ajuntament, el Canals es comprometia a retornar la propietat del 
camp. S'ha fet? És ja l'Ajuntament propietària del camp del Quatre Camins o continua sent 
propietat de la UE Canals? Si és així, s'ha pagat el deute per part de l'Ajuntament? Tots 
volem futbol a Canals i tots volem que la UE Canals continue formant part del nostre ventall 
de clubs esportiu i que continue sent un club referent, però açò no pot ser a qualsevol preu, 
ni pot ser a costa de mentires i joc subterranis. S'ha de ser més clar, més ferm i imparcial.
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PREGUNTA  6 - MEMÒRIA HISTÒRICA

Fa unes setmanes va eixir publicat que l'Ajuntament de Canals havia rebut una subvenció 
per portar endavant un projecte de Memòria Històrica, projecte que nosaltres mateixos vam 
demanar a una moció  al Novembre  de 2015. Per  conéixer  el projecte vam demanar la 
proposta concreta que el nostre Ajuntament va presentar. Aquesta proposta  se'ns va 
passar per correu electrònic i el regidor de patrimoni, Antonio Orea, ens va confirmar que 
era la que s'havia presentat a la diputació com al projecte que anava a portar-se endavant. 
Doncs bé, llegint la proposta ens trobem amb la següent frase: "disfrutamos  de 
un  régimen de  libertades  imperfecto desde hace  veintiséis años...". Fem càlculs i els 26 
anys no ens ixen per cap lloc, la qual cosa ens sembla estranya. Però quina és la nostra 
sorpresa quan al copiar part del projecte al buscador Google, cosa molt senzilla, ens vam 
trobar que, una part important, els quatre punts que justifiquen la proposta, són una còpia 
literal d'un article escrit per  Jose María  Pedreño  aparegut el 15 de juliol de 2004 a la 
Revista de Información y Debate  "Pueblos", i sense ni tan sols mencionar-se l'article. La 
veritat, no sabem ni que dir. No ens pareix seriós, i ens pareix una irresponsabilitat. És 
aquest el projecte que el nostre Ajuntament va a portar endavant en un tema tan seriós com 
aquest? Qui és el responsable d'aquesta proposta?
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PREC  1 - OBRES D’ADIF

Des de  Reinciem  Canals  hem dit  en diferents plenaris que hi havia una necessitat 
d'informació pel que fa a la intervenció que ADIF anava a fer a la població veïna d'Alcúdia. 
Doncs bé, durant el temps que han durat les obres no hi ha hagut informació per part del 
nostre Ajuntament. A més, ens trobem que, ara, una volta acabades les obres hi ha una 
reunió per a valorar la possibilitat de construir una rotonda que, com ens va dir a una reunió 
privada el regidor d'urbanisme, no donava temps de fer ara. Potser si s'hagueren posat 
amb el tema abans, com nosaltres ja els vam avisar, s'haguera arribat a temps. Potser 
si haguérem assumit que també ens afectava a nosaltres des dels inicis s'haguera arribat a 
temps i s'haguera pogut treballar conjuntament amb Alcúdia. Potser no era un problema 
sols d'Alcúdia com ens deien. Com és evident són unes obres que ens afecten a les dues 
poblacions com es demostra en la presència del nostre actual Alcalde en les fotos de la 
inauguració. Per tant, demanem previsió en el treball. Si ens agrada estar a la foto, que 
ens agrade, també, treballar amb temps i previsió.
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PREC  2 - COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT

Fa mesos vam presentar una moció per demanar que s'establiren uns criteris més objectius 
per al pagament dels complements de productivitat, donat que s'estan utilitzant criteris 
heretats i no són, precisament, objectius. La moció va quedar aparcada pel compromís de 
l'equip de govern de fer un treball conjunt en relació a l'àrea de personal. Compromís que 
nosaltres, com sempre, vam recollir, per treballar conjuntament en una àrea  tan delicada 
com aquesta. Amb la moció presentada en relació a la productivitat, no posem en qüestió el 
mereixement, o no, dels treballadors i treballadores dels complements de productivitat, sinó 
que volem estar tranquils  de què  aquests pagaments es fan de forma objectiva i que 
qualsevol ciutadà o ciutadana del nostre poble puga estar-ho també. Recordem que un dels 
criteris més repetits és el que respon a: "...el  interés  o  iniciativa con  que 
el  funcionario  desempeñe  su  puesto  de  trabajo." Criteri que, inicialment, és totalment 
subjectiu. Als comptes de 2016 s'ha produït una despesa en complements de productivitat 
de 98.267,39 €, 23.000 € per damunt del que s'havia pressupostat. Entenem per tant que 
es tracta d’una despesa important i que, per tant, cal treballar en aquest tema. Com ja vam 
dir en la passada comissió, i ara fem ací,  perquè  conste, demanem que s'inicie  o 
s'intensifique el treball en aquesta àrea.
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PREC  3 - CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ A LA FIRA

Aquest any s'ha fet una campanya de conscienciació en les festes en relació a la violència 
masclista. Ens alegra, tot i que pensem que una campanya no han de ser sols cartells i 
polseres, s'ha d'anar més enllà, i si bé aquests símbols s'han d'aprofitar per donar visibilitat, 
la vertadera campanya ha de tindre un  rerefons  educatiu, formador i de presa de 
consciència real. Els emplacem a què de cara a la pròxima fira li peguem una volta més. I, 
de pas, els demanem, també, que aprofiten i se sumen a iniciatives que ja es fan a pobles 
dels voltants amb les campanyes de reciclatge amb els gots de plàstic. No és massa difícil, 
pot fer-se.
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PREC  4 - PLA DE TREBALL

Ja a setembre de l'any passat, vam demanar al plenari, que se'ns fera arribar el projecte o 
pla de treball que cada regidoria tenia per al curs que s'iniciava, se'ns va dir que se'ns faria 
arribar per escrit i no hem rebut res. Donat que entenem que, tot i que la tasca política no 
es deté, el mes de setembre és l'inici del curs polític, ens agradaria, no sols a nosaltres, 
sinó que entenc que a tot el poble, que se'ns  donara  a  conéixer  el pla de treball de 
cadascuna de les regidories per a  aquest  curs 2017/2018. Que se'ns detallara quin és 
l'objectiu o objectius del curs i quines són les mesures que van a prendre's per a abastir 
aquest objectiu, quines actuacions van a fer-se... Entenem que en el dia a 
dia  sorgixen  tasques necessàries, però entenem, també, que un equip de govern ha de 
tenir un pla de treball i que cadascuna de les regidories ha de tenir-lo de forma específica i 
cal que es faça públic.
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