
PLENARI 31 DE GENER DE 2019

PREGUNTA 1 - ESCOLETA

En les últimes setmanes hem sigut coneixedors de les deficiències existents en la gestió que està portant-
se en L'escoleta infantil "La Torreta", una escoleta pública la gestió de la qual està delegada a una empresa 
externa.

Aquesta mateixa setmana un grup de persones usuàries de l'escoleta han presentat un escrit on posen de 
manifest aquestes mancances i demanen que es prenguen mesures per tal de resoldre-les. L'escrit, amb 
registre d'entrada 640 exposa els següents punts:

• Mostra el descontent per la informació rebuda, o més bé no rebuda, que s'aporta a les famílies, les 

quals han demanat en diferents situacions el projecte educatiu, el qual, com es remarca al Reglament 
de Funcionament de l'escoleta aprovat per aquest plenari hauria d'estar a disposició de les famílies.


• Mostra el descontent per la falta d'equipament, entre d'altres: mobiliari, material de pati, material de joc, 
els quals, segons el plec de prescripcions tècniques haurien de formar part de l'equipament bàsic.


• Mostren el seu descontent pel funcionament del menjador, el qual no aporta un menú adient a l'edat 
dels comensals, amb aliments no aptes o recomanats, el qual no segueix les directrius marcades per la 
Generalitat. A més, es supera la ràtio del menjador la major part dels dies, una persona per a 18-20, 
quan la ràtio és de 12. A més de les deficiències en l'equipament del menjador.


• Existeix una falta de personal, si s'atén al que apareix a la concessió.

• Es parla de la convocatòria d'una reunió amb l'alcalde i regidor d'educació, la tècnica de serveis públics 

i la responsable de la gestió, notificada a les famílies amb un sol dia d'antelació.

• I mostren el seu malestar, a més, per la resposta rebuda enfront de les queixes tant per la gerència de 

l'escoleta com pel regidor d'educació, els quals han minimitzat sempre les queixes i els han restat 
importància.


Sol·liciten resposta per escrit, control i supervisió per part de l'Ajuntament i la millora de la gestió en relació 
a les queixes i demandes.


Som coneixedors que aquesta setmana s'han afanyat a fer algunes millores i algunes intervencions, la qual 
cosa ens alegra, no a nosaltres, sinó als usuaris i usuàries.


Ara bé, perquè s'ha tardat tant? 

Perquè no s'han atés abans les queixes quan eren sabudes per part del regidor d'educació i responsable 
de l'escoleta? 

Perquè no s'ha donat importància a aquestes queixes i s'ha esperat a rebre un escrit per prendre part?

Quins mecanismes s'han emprat des de l'inici de la concessió per vigilar que es complisca el contracte que 
s'establia en el plec de condicions?

Quins van ser els criteris que van decidir l'elecció d'aquesta empresa com a adjudicatària?

Es van valorar criteris pedagògics en l'elecció?

Hi havia entre els membres que van fer la valoració, professionals de la docència?

Quines mesures van a prendre's per millorar la gestió?

Què pot fer l'Ajuntament enfront d'un incompliment per part de l'empresa adjudicatària?


Moltes gràcies 
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PREGUNTA 2 - LLIBRE DE FESTES

Sabeu que és una probeso? Escrit amb b, sense accent, i amb una sola s?


Enguany, en els diferents actes de la nostra festa de Sant Antoni, s'ha dit per activa i per passiva 
que aquest any la festa ha sigut declarada d'Interés Turístic Nacional, i que això havia de ser motiu 
d'orgull per a tots els i les veïnes de Canals. Evidentment estem totalment d'acord en el fet que 
açò havia de ser motiu d'orgull.

Però ja vam avisar que aquesta declaració era motiu d'orgull però, a més, una responsabilitat 
perquè s'havia d'estar a l'altura. El llibre de festes és la carta de presentació de les nostres festes, 
una finestra que ens conta no sols a la gent del nostre poble sinó a la gent de fora, que són les 
nostres festes, què signifiquen per als canalins i canalines, els parla de la nostra cultura, de la 
nostra història, de les nostres tradicions... En les diferents presentacions del llibre de festes, 
sempre es parla de la rellevància d'aquest, dels anys que porta editant-se.

Però hem de preocupar-nos, també per la seua qualitat. No és suficient amb tenir un llibre. Per 
això, en l'edició d'aquest any, ens ha dolgut vore com aquest estava ple de faltes ortogràfiques, 
algunes d'elles greus, com la que hem posat a l'exemple anterior. Algunes d'elles en els textos 
escrits per gent del nostre poble i altre, el que és encara més greu els que apareixen en el llibre per 
part de qui l'edita. No creguem que aquesta siga una bona carta de presentació. I en aquest fet, la 
responsabilitat és tota, de la Regidora de Festes que, a més, és Regidora de Cultura.


Quina revisió s'ha fet i es fa del que s'escriu en el llibre de festes? 

Qui filtra els escrits que es publiquen i quins no? 

Ha llegit la regidora el llibre de festes? 

Ha sigut conscient de les greus faltes d'ortografia que hi apareixen? 

Perquè no ha fet res al respecte? 


Moltes gràcies 
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PREGUNTA 3 - AUDITORIA DE RISONCHA

Al plenari de setembre, en una de les nostres intervencions, vam preguntar a l’alcalde i actual 
delegat de l’empresa pública Risoncha si, arran d’un informe del departament d’intervenció hi 
havia intenció de fer una auditoria més exhaustiva sobre la gestió que s’havia fet de l’empresa 
pública en els últims temps, més, després de l’expulsió com a delegat del regidor del PSOE 
Antonio Orea. La resposta va ser un concís i rotund Sí. 


S’ha fet? Si és així quines conclusions s’han tret?

Si no s’ha fet, va a fer-se? Quan?


Moltes gràcies 
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PREGUNTA 4 - QUATRE CAMINS

Aquesta última setmana s'ha fet evident un problema que anem arrastrant. El greu estat del camp 
de futbol Quatre Camins és una evidència a hores d'ara, tot i que molts dels que fa anys que 
seguim l'esport i el futbol del nostre poble vèiem vindre. El focus del problema és evident que no 
el té aquest govern. El govern anterior va signar un conveni a través del qual cedia la propietat del 
camp de futbol del nostre poble a la Federació Valenciana de Futbol, qui passava a ser, des 
d'aleshores, responsable del manteniment del camp. La Federació Valenciana és propietària del 
Camp fins a 2029. Això és una evidència, i una gestió que no puguem atribuir al regidor actual. Tot 
i això, creguem que hi ha hagut una falta evident de previsió. El regidor porta des de 2015 dient-
nos que estava treballant-se en solucionar aquest problema, però seguim igual que estàvem, o 
millor dit pitjor, molt pitjor. A hores d'ara ni el primer equip, ni cap dels equips de les dues escoles 
de futbol base pot fer ús d'aquesta instal·lació. I el que potser és més greu, no sabem quina va a 
ser la solució. Supose que s'intentarà que la federació retorne la instal·lació a l'Ajuntament. Però i 
si no ho fa? Quina és l'alternativa que tenim? Quina solució proposa el regidor? Continuem 
opinant que hi ha hagut una falta de previsió, que no s'ha treballat en una solució 
que donara resposta a l'abandonament al qual  la federació estava sotmetent al camp, i sobretot 
en una alternativa. I ara per ara vegem els resultats.


S'ha fet tot el possible per recuperar la propietat del camp dels Quatre Camins?

Està d'acord el regidor en què hi ha hagut una falta de previsió? Què no s'ha buscat 
durant aquestos quatre anys una solució alternativa a l'abandonament de la Federació?

Quina és la situació actual?

Quina solució té al cap el regidor?

Què passarà si la federació decideix mantenir la propietat del camp fins al 2029 i manté aquesta 
situació d’abandonament?


Moltes gràcies 
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PREGUNTA 5 - CONSELL DE LA INFANTESA

En una altra de les nostres preguntes del plenari del mes de setembre,  vos  preguntàvem pel 
Consell de la Infantesa, i ens vau dir que en el proper plenari portaríeu els consells a aprovació. 
Estem en el mes de gener i no estan.


Quina és la raó? 

Es crearà el consell de la infantesa? 

Podrà posar-se en funcionament el pròxim curs escolar?


Moltes gràcies 
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PREC 1 - BAR DEL POLIESPORTIU

A hores d’ara el bar del poliesportiu està tancat, a l’espera que des de l’Ajuntament es facen les 
gestions corresponents per tornar-se a licitar i que puga tornar-se a obrir. Esperem que no passe 
com està passant amb el quiosc de Jaume I, que s’agiliten les gestions i que aquest estiu el bar 
puga estar obert i en funcionament.


Moltes gràcies 
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PREC 2 - MANCOMUNITAT

De nou Canals està fora de les Rutes Turístiques entre comarques en què participa la 
Mancomunitat La Costera-La Canal, i tot per ser l’únic poble de la comarca que no forma part 
d’aquesta Mancomunitat. Una llàstima. Seguim fora de la Mancomunitat i seguim sense conéixer 
exactament els costos i beneficis que ens suposaria formar-ne part. En aquest prec vos demanem 
que, abans que acabe la legislatura, pugueu portar perquè el valorem, un estudi de costos i 
beneficis d’entrar a formar part de la Mancomunitat La Costera-La Canal.


Moltes gràcies 
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PREC 3 - FACEBOOK

En aquest prec els demanem que el Facebook de l'Ajuntament, que els canals de comunicació de 
l'Ajuntament deixen de ser el Butlletí Oficial dels Regidors del Govern. No cal dir que els canals de 
comunicació de l'ajuntament han de ser precisament això i aportar informació de tot allò que es fa 
des del nostre Ajuntament, i no sols dels passos que fa el govern municipal i, especialment 
l'alcalde. Hem vist com, en algunes informacions que apareixen, sobretot al Facebook, es posa el 
focus en els polítics i s'invisibilitza la tasca dels tècnics de l'Ajuntament que també participen en la 
tasca.  Pose  un exemple que  aclarisca  açò però que és sols un exemple de les nombroses 
publicacions com aquesta.


L'alcalde de Canals, Ricardo Requena (càrrec i nom), el regidor de Benestar Social Toni Sánchez, 
càrrec i nom,  junt a  la coordinadora de Tapis  superando  barreras  (sense nom) i el tècnic de 
Benestar Social (també sense nom), han fet entrega d'una cistella de nadal a tots els membres de 
Tapis (també sense nom).


Perfecta identificació dels dos polítics i,  al contrari, els tècnics no tenen nom. El focus en els 
polítics.

Podríem també entrar a valorar la finalitat d'aquestes publicacions, però això ja queda en les 
vostres mans, en el tipus de comunicació que voleu transmetre i com voleu que s'identifique a 
aquest govern, és cosa vostra.

Però almenys, tingueu en consideració a aquells i aquelles que treballen pel nostre poble. En els i 
les tècniques, en els i les associacions i en els i les ciutadanes que són els vertaders protagonistes 
d'allò que es fa al nostre poble.


Moltes gràcies 
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