
PLENARI 24 DE NOVEMBRE DE 2016

PREGUNTA 1 - PGOU

Després de les eleccions de maig del 2015 i de la conformació del que va ser 
el nou govern municipal, es van establir unes línies de treball bàsiques que tots 
estàvem d’acord que havien de ser els principals objectius de la legislatura. Un 
d’aquests objectius era la modificació i actualització del Projecte General 
d’Ordenació Urbana. Aquest pla va ser aprovat el 1984, i té més anys que 
alguns dels que formem part d’aquesta corporació. Des del nostre punt de 
vista, aquesta actualització i/o modificació del PGOU hauria de ser un procés 
obert a la participació de la ciutadania. Som coneixedors de les dificultats del 
departament per les tasques acumulades i per l’herència rebuda. Tot i això, ens 
agradaria saber:

- Si està prevista aquesta modificació del PGOU?
- Si s’ha fet ja alguna actuació en relació a aquesta modificació o 

actualització?
- Si existeix un pla o calendari d’actuació en relació a aquest projecte?
- Si, en cas d’haver-se preparat, està prevista la participació de la gent del 

nostre poble en la modificació d’aquest.

Moltes gràcies.
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PREGUNTA 2 - PLA D'OCUPACIÓ LOCAL

El passat 27 d'octubre la regidoria de Promoció socioeconòmica, amb el senyor Ricardo 
Requena al capdavant, va presentar el que ells anomenaren el «Pla d'Ocupació Local», on 
s'iniciava un procés de contractació pública d'11 persones durant 3 mesos amb l'objectiu de 
remodelar les voreres i d'eliminar les barreres arquitectòniques per facilitar la circulació de la 
població. Fins ací, el fet ens pareix correcte i beneficiós per a la població, sempre que les obres 
siguen necessàries. 

El nostre dubte rau en la necessitat apressant de lluitar contra l'atur en la nostra població i, per 
tant, en la necessitat d'elaborar un Pla d'Ocupació Local seriós que permeta el 
desenvolupament social i humà del nostre poble, ja que actualment tenim una taxa d'atur del 
15'81%, dos punts per damunt de la mitjana de la comunitat (13'21%). Sent els sectors més 
perjudicats el de Serveis, que suposa un 57'46% del total d'aturats (encara es troba molt per 
sota de la taxa de la comunitat, amb el 66'23%) i el sector industrial amb un 23'90%, front al 
14'61% de la taxa de la comunitat. En canvi, la regidoria de Promoció socioeconòmica ha 
decidit invertir en el sector menys afectat en la nostra població la construcció amb un 7'18% de 
l'atur front al 9'43% d'atur en la comunitat. 

Aquestes dades ens duen a preguntar-nos quins han estat els criteris de diagnòstic i 
planificació que han donat lloc a aquesta actuació. Per tant, pensem que anomenar al procés 
de contractació d'11 persones durant 3 mesos «Pla d'Ocupació Local» no és seriós, ni verídic. 
A més, no és una mesura real de lluita contra l'atur sinó una mesura assistencialista i un 
mecanisme publicitari de l'Ajuntament i de la regidoria de Promoció socioeconòmica en 
particular, ja que es tracta de pa per a hui i fam per a demà. Per tant, ens agradaria saber. 

- Quins processos de planificació anteriors a l'aplicació d'aquesta mesura s'han dut a terme?

- Quines són les línies futures del Pla d'Ocupació Local?

- Qui ha elaborat el Pla d'Ocupació Local?

- Quins criteris de diagnòstic es van seguir per prendre aquestes mesures?

- Ha hagut participació ciutadana en l'elaboració del Pla d'Ocupació Local?

- Existeixen documents que acrediten els següents passos a seguir pel Pla d'Ocupació Local? 
Estan disponibles per a la ciutadania?

- El Pla d'Ocupació Local és alguna cosa més que aquest procés de contractació?

- S'han dissenyat algunes mesures per analitzar l'impacte del Pla d'Ocupació Local?

Totes les dades han estat extretes del banc de dades municipal de la Generalitat Valenciana.
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PREGUNTA 3 - PLA D'OCUPACIÓ LOCAL

Fa unes setmanes i durant cert període de temps va estar operativa la nova 
web de l’Ajuntament, amb el nou format i la nova imatge. Però avui mateix 
vegem que al entrar al domini canals.es, continua mostrant-se la web antiga, 
una pàgina que tots coincidim que és limitada i poc intuïtiva, una web que 
requereix una millora i modernització, tant en operativitat com en imatge.
Ens crida l’atenció, també, que l’aplicació Canals en línia, ara anomenada 
canals connect, ha canviat de nom i d’imatge, però no ha portat amb aquest 
canvi un canvi d’ús traient un major profit a l’aplicació. Pel que es veu, continua 
emprant-se per a les incidències i per a penjar notícies de les activitats de 
l’equip de govern. En relació a açò, ens agradaria saber:

- Perquè va estar operativa la web, però a hores d’ara continua activa la web 
antiga?

- Per a quan es té pensada la posada en funcionament definitiu de la nova 
pàgina web?

- En relació a l’aplicació, pensa fer-se un ús més eficient i productiu de la 
mateixa com se’ns ha dit en plenaris anteriors?

Moltes gràcies
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PREGUNTA 4 - POBRESA ENERGÈTICA

D’unes setmanes cap ací hem entrat ja en la temporada d’hivern, on les 
dificultats en relació a la pobresa energètica s’agreugen per a moltes famílies 
del nostre país i de la nostra població. En aquest sentit, voldríem saber quina 
és la situació d’aquestes famílies a la nostra població:

- Voldríem saber si el regidor disposa de dades per saber quanta gent a la 
nostra població està en situació de pobresa energètica?

- Quines són les ajudes que es disposen per fer front a aquesta situació?
- Si, amb aquestes ajudes, es cobriran les necessitats de totes aquestes 

persones o hi ha la possibilitat que algunes famílies se’n queden fora.

Moltes gràcies.
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PREGUNTA 5 - POBRESA ENERGÈTICA

Fa més de dues setmanes ens vam reunir amb el representant de medi 
ambient de la Diputació de València Ramon Bellido Boada per discutir quines 
serien les futures línies d'actuació entorn al model de gestió de l'aigua per als 
propers anys. En aquesta reunió es va acordar verbalment treballar per 
aconseguir la municipalització de l'aigua d'ací a uns anys. Per a la consecució 
d'aquest objectiu, el representant de Reiniciem Canals, va proposar l'elaboració 
externa, realitzada per especialistes en el sector, d'un Pla per a la 
municipalització de l'aigua que estudiara els passos a seguir per aconseguir 
que el servei d'aquest dret humà fonamental, l'aigua, fóra gestionat per 
l'Ajuntament, ja siga directa o indirectament. Aquest fet va ser acceptat per la 
resta de forces polítiques allà presents. Per tant, ens agradaria saber:
-  S'ha realitzat alguna actuació respecte a açò?
- S'ha contactat amb empreses especialistes en la matèria per conéixer els 

costos de l'elaboració del Pla?
- Quines són les futures actuacions que es pensen dur a terme? I quin és el 

calendari d'aquestes actuacions?
- Es traurà el plec de condicions per a l'adjudicació del servei de l'aigua a una 

empresa privada abans o després de l'elaboració del Pla? Quins són els 
motius d'aquesta decisió?

Moltes gràcies
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PREGUNTA 6 - REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ

Després de la benvinguda a Andreu, nou regidor, com se sol dir, anem per 
feina. Entenem que assumeix les delegacions de participació i medi ambient, 
de la mateixa forma que estaven delegades en l’anterior companya Claudia, 
Durant molt de temps hem estat demanant que s’elaborara un reglament de 
participació que regulara de forma global tots els procediments de participació 
de la ciutadania en la presa de decisions polítiques a la nostra població. 
Ara mateix hi ha obert un procés de participació en relació als pressupostos 
que al nostre parer no s’ha portat de forma correcta, ja que d’inici es va apostar 
per l’acompanyament d’una empresa externa que després sembla que s’ha 
abandonat, i s’ha fet, pensem amb molt poc de temps i tenim dubtes que done 
els resultats esperats.
Potser amb un protocol de participació, elaborat, alhora de forma conjunta i 
participativa podrien portar-se endavant iniciatives com aquesta d’una forma 
més eficient i amb uns millors resultats.
És per això, que, tot i que entenem que agafa possessió hui, voldríem saber:

- Si té pensat portar endavant aquest reglament de participació.

- Si aquest reglament de participació l’elaborarà de forma conjunta i 
participativa

- I si té previst un calendari d’actuació aproximat al respecte. 

Moltes gràcies.
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PREC 1 - FOOD TRUCK

Com hem fet ja en alguna ocasió, donat que no hi ha espai per a la felicitació, 
emprem aquest espai de precs per fer arribar la nostra enhorabona, com ja 
vam fer en privat, a les regidories que portaren endavant la iniciativa de la 
Food-Truck. Tot i que no coneguem les dades reals de l’impacte econòmic, sí 
que compartim que es va tractar d’una iniciativa que va aconseguir fer que la 
gent del nostre poble eixirem al carrer i ens ajuntàrem, generant espais de 
trobada que ens beneficien i cohesionen com a poble. Per això l’enhorabona.
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PREC 2 - XARXES SOCIALS

En relació a les xarxes socials, sobretot, però també a la web municipal, demanem 
que no es perda la perspectiva inicial i no es caiga en errors del passat. Recordem, 
que les xarxes o la web amb el nom de canals.es o Ajuntament de Canals, ens 
representen a tota la corporació i a totes les persones que hi treballem al nostre 
Ajuntament i pel nostre Ajuntament. Demanem, per això, que no es caiga en el 
“nodisme” i acaben sent plataformes de publicitat del regidor o regidora de torn, 
deixant de ser una pàgina d’informació municipal i institucional on s’incloguen, 
també, iniciatives dels grups municipals que no formen part del govern municipal o 
d’associacions i organitzacions vinculades.
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