
PLENARI 31 DE MARÇ DE 2016

PREC 1 - ATENCIÓ CIUTADANA I AGENDA PÚBLICA

Vam fer una petició en el passat Ple, fa dos mesos, i volem insistir en ella perquè és 
una cosa molt senzilla i barata -gratuïta, de fet-. Demanem, ja que creiem que és útil 
tant per a l'intercanvi amb els grups municipals de l'oposició com de la pròpia 
ciutadania que els regidors i regidores de les corresponents àrees facen públic el seu 
horari de treball a l'Ajuntament, l'horari en què se'ls pot localitzar: és a dir, quines són 
les tasques que tenen assignades, les àrees en què treballen i en quin horari se'ls 
pot trobar a l'Ajuntament. Respecte a l'horari ens agradaria que es plantejara la 
possibilitat de tindre algun moment d'atenció durant la vesprada, potser una vegada 
a la setmana, una vegada cada dues setmanes, com es considere, per donar eixa 
possibilitat a les persones que treballen pels matins. 
A més d'açò, volem demanar que es faça pública l'agenda de treball i reunions dels 
regidors i regidores i de l'alcalde, per tal de ser conscients de amb qui es reuneixen i 
en què estan treballant els nostres governants. 
Són dues demandes senzilles: publicació de l'horari de localització a l'Ajuntament i 
de l'agenda de treball i reunions. I dins de la primera estudiar la possibilitat d'un 
temps d'atenció de vesprada. Gràcies.
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PREC 2 - DEBATS SOBRE EL POBLE QUE VOLEM

Després d'un temps de treball a l'Ajuntament ens hem adonat que la tasca que ací es 
fa no és la que nosaltres esperàvem; suposem que a molts de vosaltres quan vau 
entrar també vos passaria. Tenim la sensació que sempre estem parlant de 
qüestions concretes, tenint debats més de caràcter tècnic o de gestió que realment 
polític. I quan dic polític em referisc de presa real de decisions, més profunda, amb 
més calat, i no sobre, per exemple, si posem dues papereres ací i tres allà. Creiem 
que fan falta debats  més de fons, més pausats. Nosaltres, a Reiniciem, així com en 
més plataformes de què hem participat, estem acostumades a tindre debats llargs, a 
dedicar hores, a intercanviar impressions, i ens ha sorprés que la dinàmica política 
de treball en la corporació no vaja també en aquesta línia.
És cert que el reglament és tancat, que hi ha protocols molts marcats que dificulten, 
de vegades, fer les coses com ens agradaria. Però hi ha marge, dins dels òrgans 
oficials i fora d'ells. I creiem que cal aprofitar aquest marge i treballar en aquesta 
línia: parlar d'allò realment important, tindre debats d'allò que volem a llarg termini. 
Actuacions concretes inconnexes entre elles sense cap aposta ni model de fons per 
penjar medalles cara a les eleccions de 2019 no són el que el poble necessita. 
Necessitem debats respecte al poble que volem, la festa que volem, l'educació que 
volem, l'oci per als nostres joves que volem, els programes d'atenció per a la tercera 
edat que volem. En aquest sentit, volem proposar que es busquen moments per 
tindre aquests debats i anar introduint també en ells, progressivament, mecanismes 
de participació ciutadana. Eixos debats i eixa construcció col·lectiva és el que al 
nostre grup, a Reiniciem, el va motivar per presentar-se a les eleccions i ara, ja més 
conscients que en aquell moment del funcionament en la pràctica de l'Ajuntament en 
la seua vessant política, creiem que canviar-lo i, en aquest sentit, fem aquesta 
petició. Gràcies. 
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PREC 3 - SÍMBOLS FEIXISTES

Volíem recordar a la regidora de Cultura, Fira i Festes així com a la resta de l'equip 
de govern que la qüestió dels símbols feixistes al Casino va quedar pendent de 
solucionar-se. En aquell moment es va donar una resposta per part de l'equip de 
govern molt pobra per no dir covarda excusant la manca de temps però és un debat 
que segueix pendent de solució i volem recordar-ho ara, amb temps, per evitar 
excuses més endavant. A més, l'esmena a la totalitat que vau presentar a la nostra 
moció  incloïa -l'únic aspecte que conservava de la nostra- un registre dels símbols 
feixistes del poble i la seua retirada i no som conscients que s'haja iniciat. Demanem 
que, en haver novetats al respecte, ens les feu saber. Gràcies.
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PREC 4 - REGIDOR 18 I GÉNERE

Respecte a la creació de la figura «Regidor 18» ja vam fer la valoració corresponent 
al passat Ple, que es pot veure al vídeo del Ple i també a la nostra web tenim totes 
les preguntes, precs i mocions que presentem i podeu consultar allò que vam dir. No 
obstant, voldríem afegir ara alguna cosa. Per fer una valoració de la utilitat i 
limitacions de la figura, que considerem, com ja vam dir, que té aspectes positius, 
volem deixar passar diversos Plens i veure com la gent respon. 
Però sí que hi ha una cosa que no ens agrada i creiem que pot jugar negativament 
en la proposta. Tots i totes sabem que la participació política per part de la ciutadania 
és complicada però si hem llegit el mínim sobre feminisme sabem que la participació 
política femenina ho és molt més. Per tant, creiem que el nom donat a la figura 
«Regidor 18» no ha estat gens encertat. Necessitem també que se'ns apel·le 
directament. Allò que no s'apel·la, que no s'anomena, no existeix i, si ja és important 
fer-ho en qualsevol aspecte de la política encara ho és més si d'una iniciativa de 
participació ciutadana es tracta. Creiem que és un error que s'ha de corregir.
Aprofitant açò tornem a demanar que es tinga més en compte la correcció de 
gènere, perquè hi ha més exemples en aquesta línia. Per exemple, un cartell que 
posava associació de comerciants i empresaris de Canals.  I de sublema: amb els 
emprenedors locals. S'han de trobar fórmules que, sense carregar el llenguatge, 
siguen inclusives i és treball d'una institució pública fer-ho. Recordeu que amb cada 
acció eduquem i un Ajuntament té una responsabilitat important respecte açò: s'ha 
de plantejar què està transmetent, de forma conscient o inconscient, voluntària o 
involuntària. Demanem, per tant, de nou, que pareu més atenció a aquest aspecte i 
que, especialment, ho corregiu en l'actual figura de «el regidor 18». Gràcies.
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PREGUNTA 1 - PROJECTE DE LA TIRA DEL REI

Voldríem saber després els avanços que ha hagut respecte al projecte participatiu a 
la Tira del Rei després de la xerrada realitzada durant la setmana del Medi Ambient. 
Respecte a aquesta xerrada volem transmetre que valorem positivament la seua 
realització i també el fet que es gravara en vídeo i es penjara, tot i que cal millorar-ne 
la difusió. Amb la nostra, a dia d'ahir, el vídeo tenia 5 visualitzacions i és una llàstima 
una vegada fet el treball no fer la difusió corresponent. 
La pregunta, com hem dit, és sobre quins han sigut els propers passos respecte al 
projecte després de la xerrada.
Gràcies.
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PREGUNTA 2 - ANIMALS ABANDONATS

El passat dia 10 de març, apareixia a les xarxes socials de l’ajuntament de nou un 
missatge amb una queixa sobre la gestió que s’està fent en relació als animals 
abandonats. En la queixa, un veí afirmava que la Policia Local no es va voler fer 
càrrec d’un animal abandonat, que ell mateix havia avisat, i que se li va dir que havia 
de ser ell qui se’n fera càrrec. Sabem, per una companya del nostre col·lectiu 
vinculada també a aquest tema, que no és un cas aïllat i que és cert que, en 
ocasions, no s’ha fet una gestió adequada en aquest sentit. Per això preguntem de 
nou, sense ànims de ser insistents, sinó més bé amb la intenció d’aconseguir que 
s’actue al respecte si:

- Existeix un protocol per a aquestes situacions? Quin és? Podrien fer-lo públic a 
través de les xarxes socials per ajudar als veïns i veïnes que es troben en aquestes 
situacions i evitar conflictes?

- Per què, si existeix, no s'està complint?
- Atés que de cara als mesos d’estiu solen augmentar els abandonaments, s’ha 

pensat prendre alguna mesura per conscienciar a la ciutadania i evitar aquestes 
desagradables situacions?
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PREGUNTA 3 - PRESSUPOSTOS

Al Ple del passat 22 de desembre en què es van aprovar els pressupostos, vam 
posar en coneixement del regidor d’Hisenda que pensàvem que havia d’obrir-se un 
procés informatiu sobre els pressupostos cap a la ciutadania, tot facilitant l'accés a la 
informació a través d'algun dels diversos i senzills mecanismes i plataformes 
audiovisuals existents. El regidor ens va dir en aquell moment que es faria. Més tard, 
com ja vam dir en gener, apareixia al Levante una notícia en què s’anunciava que es 
donaria una “amplia información para que puedan ser comprendidos por los 
ciudadanos”. En el Ple de gener demanàvem explicacions sobre aquesta confusió 
voluntària o involuntària cap a la ciutadania i se’ns va respondre, per part del regidor, 
en paraules textuals que  “si no s'ha començat a fer el desglossament del pressupost 
i donar la informació com creiem que s'ha de donar és perquè el pressupost no està 
aprovat definitivament, hi ha una impugnació al pressupost, que mentre no es 
resolga fa que aqueix pressupost este en suspens”. Aquesta aprovació definitiva dels 
pressupostos es va fer el passat 18 de febrer.

- Per què si es va dir que es faria no s’ha fet? Ho han descartat, ho tenen encara 
pendent...? 

- Entenem que després d'haver publicat que estava fet sense estar-ho hauria d'haver 
corregut certa pressa. També hauriad'haver-se accelerat atenent que els 
pressupostos són anuals; no anem a informar d'aquests en començar a debatre els 
nous.

- Pot explicar-nos l'estat actual de la qüestió i les intencions al respecte?

Moltes gràcies
Vicent Tornero                            Carla Aparici
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PREGUNTA 4- APLICACIÓ CANALS EN LÍNIA

Al Ple del passat mes de novembre preguntàrem si es tenia pensat seguir 
pagant l’aplicació de Canals en Línia, atés que, com havíem observat, seguia sense 
estar actualitzada des del mes d’abril. La regidora ens va dir que sí que anava a 
continuar utilitzant-se l’aplicació, que s’havia de veure quina persona s’encarregava, 
però que la intenció era eixa. A més, vam veure com en els pressupostos de 2016 
s’incrementava la partida dedicada a l’aplicació. Però estem -ja quasi- en abril de 
2016 i l’aplicació continua, com en abril de 2015, sense actualitzar-se. 

Voldríem saber, de nou, si pensa utilitzar-se l’aplicació i, si és així, per què no 
s’ha fet fins ara. 

Si és que no, ens agradaria saber, per què no se’n fa ús quan tant en setembre 
com en el moment de l'aprovació dels pressupostos sí que s'afirmava voler-ne fer ús.

Moltes gràcies
Vicent Tornero                            Carla Aparici
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