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PREC 1

En relació a les qüestions plantejades, i amb la intenció de facilitar la rendició de comptes i la 
fiscalització de la tasca municipal per part de la ciutadania, entenem que seria profitós fer pública 
l’agenda de treball de cadascun dels regidors i regidores municipals, així com el seu horari 
d’atenció al públic, de manera que qualsevol ciutadà puga saber, des de casa, i amb facilitat, quina 
és la tasca que porta endavant cadascun dels regidors i regidores i en quin moment poden tenir 
accés a ells o elles per tal de que se’ls resolga qualsevol dubte.

Per això, preguem i demanem que es tinga en compte aquesta funcionalitat que ja es porta 
endavant en altres municipis i es pose en funcionament el més prompte possible.

Moltes gràcies.
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PREC 2

Enllaçant amb una de les preguntes anteriors, en relació a la festa de Sant Antoni. Pensem que 
aquesta necessita d’una revisió, millora i ampliació de la normativa global de la festa, on 
s’arrepleguen tots aquells actes que formen part de la festa, així com a qui correspon la seua 
organització i en quins termes. Conéixer quina capacitat d’actuació tenen les festeres i festers i 
quina no, quina és la funció de l’Ajuntament en la festa… Pensem que d’aquesta manera, amb una 
normativa, amplia, consensuada i pública que, evidentment, hauria de portar-se endavant de forma 
participada i amb la gestió del Consell de la Festa caminarem cap a una festa millor i cada volta 
més de totes i tots. A més, s’evitaran així problemes i polèmiques que cap bé fan a la festa i que 
s’evitarien si hi haguera una normativa clara envers aquesta.

Per tot açò, demanem a la regidora de Fira i Festes que tinga en compte aquesta demanda i 
treballe per portar endavant una revisió, millora i ampliació de la normativa global de la festa. 
Evidentment, a nosaltres ens tindrà, si així ho considera per a col·laborar en aquesta tasca.

Moltes gràcies.
Vicent Tornero
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PREC 3

En relació als marges de les vies del tren d’alta velocitat que passen per les partides del Pla Nou i 
el Pla vell, un veí de la zona ens fa arribar una queixa i alhora una demanda, demanant-nos que 
fem arribar aquesta a l’equip de govern. Se’ns dius que els marges de les vies estan en una 
situació de manteniment lamentable, que tenen excés de vegetació i que algunes zones de les 
reixes que protegeixen la zona no es troben en bon estat. 

De forma que per evitar qualsevol accident o situació innecessària, es prega l’Ajuntament que 
prenga les mesures necessàries per millorar el manteniment d’aquesta zona.

Moltes gràcies.
Vicent Tornero
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Aquesta última setmana hi ha hagut un gran enrenou a la població a causa de la tala dels arbres de 
l’avinguda Jaume I. Uns arbres que durant molts anys han donat ombra als veïns i veïnes de la nostra 
població. Uns arbres que constituïen una entrada envejable a Canals. Existeixen uns informes tècnics que 
diuen que els arbres tenien malalties i que per això s’ha optat per talar-los. Les dues associacions 
mediambientals de la nostra població sembla que no coincideixen amb les conclusions d’aquests informes. 
Estem segurs que podrien haver-se valorat millor els avantatges i desavantatges que podria portar una obra 
d’aquestes característiques i haver elegit millor l’emplaçament de cadascuna de les actuacions.
Coneixem l’estret termini que la diputació va determinar per tal de presentar projectes, potser per això la 
decisió s’ha pres amb rapidesa, i sense la reflexió adequada. S’hauria d’haver elegit, si hi havia urgència, 
algun projecte amb menys impacte per a la població. Entenem, que abans de prendre decisions com 
aquestes ha d’haver un ampli procés de reflexió i valoració i que no pot ser una subvenció de la diputació la 
que marque les necessitats del nostre poble.
Ens crida l’atenció, que el nostre govern municipal no haja optat, davant una obra d’aquesta importància, de 
gran calat urbanístic i mediambiental, per demanar opinió real als partits de l’oposició, a la ciutadania en 
general, i sobretot, a les associacions mediambientals de la població. 
Suposem, que el regidor i regidora d’Urbanisme i Medi Ambient hauran treballat de manera conjunta i 
s’hauran valorat els pros i contres de l’actuació, però en cap moment s’ha pres la decisió d’informar o 
preguntar a la ciutadania. No s’ha fet ús de la participació que tant s’abandera. 
Ha faltat informació sobre el projecte. I no ens val l’excusa de l’exposició pública. Quan parlem de facilitar la 
informació, parlem de facilitar l’accés a la informació a la ciutadania, acostar aquesta a la gent i posar en 
marxa els mecanismes adequats per a que la informació arribe al màxim de gent possible i, sempre que siga 
possible, abans que la decisió estiga presa.
L’obra en qüestió, no ha passat ni tan sols per comissió informativa. Creguem que, com ja hem dit, una obra 
de tanta rellevància hauria d’haver dut un procés més ampli d’informació i reflexió. La ciutadania en general 
s’ha assabentat de l’obra quan ha vist els arbres tallats. I les associacions mediambientals, s’han mostrat 
sorpreses per la situació perquè en cap moment se’ls ha informat del procés que anava a portar-se 
endavant. És més, alguns ens afirmen que s’havia assegurat que els arbres no es tallarien.

Per tant: 

No és aquest un exemple evident de que quan parleu de participació ciutadana buideu el contingut del 
terme si quan es té l’oportunitat de fer ús d’aquesta no en feu? Perquè no s’ha consultat a la ciutadania per 
la necessitat i per la idoneïtat d’aquest projecte de tanta rellevància per al nostre poble? Perquè ni tan sols 
les associacions mediambientals de la nostra població eren sabedores? 
I per últim, cap la possibilitat de parar l’obra, ara que encara queden alguns arbres per salvar i reflexionar i 
rectificar la decisió presa?

Moltes gràcies

Vicent Tornero
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PREGUNTA 2

Arran de la situació descrita en la pregunta anterior, es posa de manifest una problemàtica real i 
innegable que es la dificultat d’accés a la informació per part de la ciutadania. No existeix un mitjà 
transmissor de la informació municipal, que no la propaganda, que aquesta si que arriba a través 
de diversos mitjans, si no més bé, la presa de decisions polítiques i de gestió per part del nostre 
govern municipal. És evident, que seguir amb el procediment habitual, tal i com se’ns explica que 
s’està fent, no és la millor solució ni és el que la gent del poble demanda ni va demandar quan va 
dipositar el seu vot a les urnes. La dificultat d’accés a la informació és un problema actual de la 
gent del nostre poble que porta implícit un altre problema polític, com és la falta de transparència i 
la impossibilitat de rendir comptes d’allò que la ciutadania no sap o no coneix. Aquest problema 
continua a hores d’ara al nostre ajuntament que, de manera voluntària o involuntària, continua 
dificultant a la ciutadania l’accés a la gestió municipal diària. 
En l’aprovació dels pressupostos, s’augmenta, respecte a l’any anterior, la partida destinada a 
l’aplicació Canals en línia, aplicació que, estranyament, continua ara per ara, sense utilitzar, 
inutilitzada des d’abril del 2015.
Ja portem més de 6 mesos de govern i pensem que es tracta ja d’un temps més que prudencial per 
tal que es vegen avanços en aquest sentit.

Volem saber si, per part de l’ajuntament es valora crear alguna plataforma real de transmissió 
d’informació de gestió municipal, que no de publicitat, on es facilite l’accés a la documentació a la 
ciutadania des de casa i, per tant, en un horari molt més accessible i conciliador. 

Moltes gràcies.

Vicent Tornero
Reiniciem Canals
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PREGUNTA 3

El passat 31 de desembre al diari Levante, apareixia una breu noticia que portava per títol “Canals airea por 
primera vez el presupuesto antes de ser debatido en el pleno”, se’ns explicava ací que “cualquier vecino 
puede consultar desde el pasado martes 22 de diciembe el documento en la web municipal y conocer las 
principales partidas de gastos e ingresos…”, “el gobierno local recalca que,… se darà una amplia 
información sobre las mismas para que sean más comprensibles para los ciudadanos”. Sorprenent. Ens 
sorprenen que aquestes informacions isquen del nostre govern municipal en aquesta, entenc, nota de 
premsa enviada al diari Levante, després que en el plenari se’ns reconeguera a nosaltres, que no hi havia 
hagut temps de fer la publicitat adequada però que es comprometien a fer-ho així per al proper any. Un mes 
després d'aquest plenari no hi ha hagut, de cap manera, eixa “amplia información para que sean más 
comprensibles”. Potser hauria sigut senzill elaborar un document simplificant els pressupostos municipals 
per a que la major part de la ciutadania tinguera accés a eixa informació. Però la veritat és que aquesta 
informació no ha aparegut en cap lloc, per tant s'ha mentit i s’ha fet ús de la premsa per enganyar. En las 
d’haver aparegut, hauria d’haver-ho fet abans de l'aprovació per donar opció a la ciutadania a fiscalitzar-los.
A més, en el llibre de festes, un llibre de festes que continua mantenint el seu espai de publicitat del govern 
municipal, un dels nombrosos apartats porta per títol “Inici de Transparència”. S’ens explica que el nostre 
govern municipal ha començat a treballar ja en aquests pressupostos en uns pressupostos participatius. La 
qual cosa ens torna a sorprendre després que el 22 de desembre en el plenari d’aprovació se’ns admetera 
que no havien obert els pressupostos a la participació ciutadana perquè eren els primers i no els havia donat 
temps.
Ens dol que es vullga enganyar, o almenys confondre, a la ciutadania aprofitant els periòdics i el nostre llibre 
de festes. Ens pareix de molta covardia llançar missatges enganyosos a la gent, mentre a nosaltres en el 
plenari se’ns reconeix la evidència i s’admet que no s’ha fet un treball participatiu en els pressupostos. 
La única veritat que ha aparegut en aquestes dues informacions és que els pressupostos es van penjar 
abans del plenari d’aprovació, en concret el mateix dijous a les 20:33 hores, és a dir, 27 minuts abans de 
l’inici del plenari, temps suficient, pel que sembla, per a que tot aquell ciutadà o ciutadana interessat 
puguera estudiar-los i puguera assistir al plenari per escoltar amb coneixement de causa d’allò que estava 
debatint-se. Fa riure.
En moltes ocasions ens hem mostrat comprensius amb l’equip de govern, manifestant el nostre descontent, 
però mostrant la nostra predisposició i paciència. Sense anar més lluny al plenari dels pressupostos vam 
deixar clar que ens tindrien al costat si de veritat posaven en funcionament un mecanisme de pressupostos 
participatius per al pròxim any. Però el que no podem permetre i el que ens pareix, a més, una falta de 
respecte cap a tota la ciutadania, és que es mentisca i enganye, que es vullga confondre a la gent. Que es 
pose per davant la falsa publicitat a la realitat. En aquest cas, es canvia la transparència i la participació, per 
la trampa i la confusió.

Volem que se’ns explique, perquè s’ha prés la decisió d’utilitzar el llibre de festes per confondre o enganyar 
a la gent, anunciant que els pressupostos de 2016 havien estat un començament per als pressupostos 
participatius quan no ha estat així. 
I Volem, també, saber quan i on ha aparegut eixa amplia informació per fer més comprensibles els 
pressupostos a la ciutadania que s’anunciava el 31 de desembre al diari Levante.

Moltes gràcies.
Vicent Tornero
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PREGUNTA 4

Fa unes setmanes, arran d’una polèmica sorgida en relació a un acte de la festa, l’Ajuntament es 
va fer ressò, mitjançant un comunicat, de la reducció de convidats al sopar de la foguera. No 
entrarem en la qüestió polèmica que va portar a l’emissió del comunicat, perquè entenem que es 
tractava d’una situació de difícil gestió per part de l’ajuntament, i no culpabilitzem, a l’equip de 
govern d’aquesta. Tot i això, si que entrarem en el fons del comunicat.
En aquest, s’anunciava, la reducció de convidats.
En primer lloc ens agradaria destacar la fina línia que delimita el que es informació municipal i el 
que és publicitat institucional i/o partidista. Ens preocupa la diversitat de criteri quan en altres 
moments es critica a altres partits, a nosaltres sense anar més lluny, de fer ús polític de la festa 
quan proposem canvis que entenem repercutiran en una millora i popularització de la festa, i per 
contra s’utilitza la festa per fer-se publicitat i treure pit d’una decisió política.
En el comunicat s’explicava que hi havia una reducció en el nombre de convidats, i s’exposaven els 
noms de tots i totes els convidats i convidades. 
Hem de treballar per millorar la nostra festa, per acostar-la a la gent, per fer-la una festa de tots i 
totes i no per contribuir a l’elitisme de la nostra festa. Creguem i esperem que per a millorar-la o 
aconseguir que les institucions autonòmiques contribuïsquen a la millora no es necessita la 
invitació de les seues autoritats. Mala senyal seria que fora necessari.

Voldríem que ens explicaren exactament el significat de polititzar la festa, així com perquè les 
seues decisions i publicacions polítiques envers la festa no és polititzar-la mentre que les propostes 
d’altres si que és polititzar-la. No és polititzar la festa convidar càrrecs polítics per l’únic fet de ser 
polítics i que, a més, sempre coincideixen en les afiliacions als partits que governen a la població? 
S’afirmava que es redueix la quantitat d'invitacions i ens agradaria saber quina és la quantitat de 
reducció. Quin benefici proporciona a la nostra població aquestes invitacions pagades per 
l’Ajuntament?

Moltes gràcies.
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PREGUNTA 5

Fa pocs dies va aparéixer als mitjans de l’Ajuntament la creació de la figura Regidor 18. Una figura que com 
s’explica en el comunicat emés per l’Ajuntament permet a la ciutadania participar en els Plenaris Ordinaris. 
Mitjançant aquesta figura es permet fer preguntes d’ “interés municipal”. Aquestes preguntes, si no hem 
entés malament, hauran d’enviar-se amb antelació a l’Ajuntament, mitjançant correu electrònic o mitjançant 
el registre d’entrada i, posteriorment, la persona haurà destar present en el plenari per tal de formular la 
pregunta. Aquestes preguntes tindran la durada màxima d’una hora, fora d’acta, després d’alçar-se la sessió 
i es repondran en el mateix plenari o en un màxim de 8 dies si en eixe moment no es disposa de la resposta.
Vaja per davant que ens pareixen necessàries i un encert totes aquelles polítiques que s’encaminen a obrir 
la política i la informació a la ciutadania. Vaja per davant, també, que ens pareix que aquesta mesura podria 
ser bona, sempre i quan es polisquen o milloren alguns aspectes que la fan quasi un retrocés respecte al 
que ja tenim. És a dir, pensem que és una bona mesura però que ha de fer-se, perquè està per fer. 
Ara per ara, en el reglament del nostre Ajuntament, al Títol 4, Capítol VI, “De la intervención de los 
ciudadanos” ens diu que: “Una vez finalizadas las sesiones del pleno  la intervención del público se regirà 
por las siguientes normas:
a) Se presentarán hasta la finalización de la sesión del pleno…, sobre los asuntos del Orden del Día.
b) Se responderán una vez finalizada la sesión,.
c) Si no se dispone de datos se responderá en un plazo de ocho días.
d) No habrá debate.
e) Se dipondrà de una hora.

És a dir, estem on estàvem. I és curiós que en tot aquest temps l’equip de govern no s’ha preocupat per 
publicitar el que ja podia fer-se i ara és publicita la nova mesura com si d’un gran avanç és tractés, i la 
veritat és que ens deixa en el mateix lloc. Com en altres ocasions confonem la informació amb la publicitat. 
És veritat, que s’avança en la possibilitat de preguntar sobre qualsevol aspecte d’interés municipal, la qual 
cosa ens alegra i els felicitem per això, però:
- Perquè si es tracta d’una mesura participativa i portada endavant per la regidoria de participació, no s’ha 

informat, ni molt menys preocupat per la participació del partits en l’oposició? Perquè ens hem enterat 
directament per les xarxes socials d’una mesura ja presa?

- Quins canvis aporta a la situació que ja tenim? No és dificultar més a la ciutadania obligar-los a 
presentar-la amb antelació i personar-se, a més, en el plenari, quan en el reglament es permet que la 
pregunta es faça fins que finalitze el plenari?

- Perquè no es permet en eixa hora marcada per la normativa que la gent assistent al plenari puga també 
preguntar sobre aquelles qüestions que considere mentre es desenvolupa aquest i s’obliga a que facen 
les preguntes en antelació sense conéixer els assumptes tractats i debatuts al plenari?

- Perquè no s’obri una plataforma per a que la ciutadania puga fer preguntes que hagen de ser resoltes en 
plenari de manera pública i sense haver de personar-se en el ple?

- L’oposició serà sabedora de les preguntes que van a fer-se a l’equip de govern també amb antelació? O 
sols les sabrà l’equip de govern? Ara mateix no som sabedors de cap pregunta, significa això que no hi 
ha hagut cap pregunta o que l’oposició no va a conéixer les preguntes també amb antelació? 

Moltes gràcies.
Vicent Tornero
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PREGUNTA 6

A través del nostre formulari obert en el nostre perfil de facebook ens ha arribat una pregunta que 
se’ns demana que fem arribar a la regidoria corresponent. El passat mes de novembre, es va 
celebrar la presentació de la portada del llibre de festes, on s’anuncia el guanyador del concurs de 
cartells que encapçalaran el llibre. En aquesta presentació, se’ns diu, que en cap moment es va 
exposar l’acta del jurat en relació a la composició d’aquest, la deliberació i la presa de decisió 
envers els premis atorgats. Se’ns explica que, en qualsevol concurs es penja l’acta amb tota la 
informació de forma pública.

És veritat que no s’ha fet pública aquesta acta? No hauria de fer-se pública tal com se’ns demana?
Si es tracta d’un error comés, entenem que hauria de rectificar-se publicant ara aquesta per evitar 
malentesos, així com evitar altres errors semblants en el futur.

Moltes gràcies.

Vicent Tornero
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PREGUNTA 7

Una altra pregunta que se’ns ha fet arribar va en relació al rebut de fem. Som sabedors que la 
regidora de serveis municipals pretén reunir-nos per informar-nos de les novetats dutes a terme en 
les reunions del COR. Tot i això se’ns fa arribar una pregunta per a l’equip de govern i entenem 
que, en concret per a la regidora.

Hi ha pendent alguna revisió del rebut del fem? Es revisarà la taxa que paga cadascun dels 
canalins i canalines en el seu rebut? No podria revisar-se aquesta taxa de forma que fora més 
equitativa?

Moltes gràcies.
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PREGUNTA 8

El passat estiu des de Reiniciem Canals vam organitzar una xerrada en relació a la situació del 
macroabocador de Llanera i es va aprofitar en eixa mateixa reunió per tractar la problemàtica de la 
gestió de residus a nivell més general, concretant en les possibilitats que existeixen per a la millora 
d’aquesta gestió en l’àmbit municipal. La situació actual d’espais com els Eco-parcs no és, la millor, 
ja que no es fa tot l’ús d’ell que hauria de fer-se’n. Hem vist que, per exemple, fa unes setmanes, 
l’Ajuntament va anunciar l’adhesió a la campanya “Pobles Envidriables” que ha llançat una de les 
empreses de recollida de residus. No sabem si açò respon o no a un pla prèviament establert o si, 
simplement, s’ha aprofitat l’opció que aquesta campanya ens ha ofert.

Ens agradaria saber si el nostre Ajuntament està treballant per millorar la gestió dels residus al 
nostre poble, si és així, si existeix un pla d’actuació concret amb actuacions concretes a realitzar i 
si és valora l’opció, per exemple, d’emprar algun tipus d’incentiu per fomentar el reciclatge en la 
població.

Moltes gràcies.
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