Fira amb total seguretat
Cullera, 21 de juliol de 2016
La perplexitat mostrada pel PP davant el funcionament de les
instal·lacions firals és igual al desconeixement de la normativa vigent de
la Llei d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics,
malgrat haver estat 13 anys en el govern municipal.
El recinte firal ha complit des de l'inici de l'activitat amb la legislació
corresponent, ja que el procediment d'obertura és mitjançant declaració
responsable. L'Organisme d'Acreditació Administrativa , OCA, va emetre
l'informe favorable on constava que les atraccions estaven correctament
instal·lades.
Aquesta va acompanyada de la declaració de responsabilitat civil i
assegurança corresponent. Per això, juntament amb l’autoliquidació, la
fira complia tots els tràmits legals per a iniciar la seua activitat.
La pròpia Llei d'espectacles indica que no és obligatòria la comprovació
municipal, no obstant això aquest govern, en previsió que totes les
instal·lacions tingueren la màxima seguretat, sí que va iniciar una revisió
per a corregir possibles deficiències. I est ha sigut tota el procediment des
del primer moment.
Per tant la notícia que el recinte firal ha funcionat quinze dies sense
llicència d'obertura 
és totalment falsa
, a més de complir amb els horaris
establits. Ni s'ha mentit ni s'ha consentit que funcione la fira de forma
irregular, per la qual cosa aconsellem al regidor del PP, 
Fredy Juan que
mesure bé les paraules i s'informe abans d'acusar sense conèixer el tema,
i no es deixe manipular pels membres del seu partit. Si té algun dubte de
la legalitat del procés , pot iniciar les accions que considere oportunes.
Des de Compromís i l'equip de govern estem ampliant l'oferta lúdica per a
la gent jove, i el recinte ferial és una més que sumar a les que es
proposen des d’altres departaments i que, juntament amb les que es
realitzen en altres zones de Cullera, permeten una varietat que
s'incrementarà en el pas dels mesos.

Però el problema de fons és que enfront de la fira té un negoci hostaler un
regidor del PP i està utilitzant aquesta condició i la del grup municipal per
a defensar el seu negoci personal. Quan governava no hi havia cap queixa
de la fira, i ara sí?
Li molestaran també les activitats del parc, del festival Medusa i de
quantes es realizen al llarg de l'estiu? Abans tot era bé i ara no ho és?
Manipulem la informació i la fem genèrica quan és un tema personal?
Aquest és el PP , ineficaç en la gestió i ineficaç en l'oposició.
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