
PLENARI 25 DE MAIG DE 2017

PREGUNTA 1 - FIRA DEL MEDIAMBIENT

En la passada fira del Medi Ambient, vam vore aparcat a l'inici de l'Avinguda, un 
autobús de Repsol amb activitats i informació, entenem, relacionades amb la 
setmana Mediambiental.

Ens preguntem si no és un poc contradictori, que la setmana del Medi Ambient la 
capitanege un autobús d'una empresa multinacional d'explotació de combustibles 
fòssils. Una empresa que no té massa en compte el Medi Ambient i sí els seus 
guanys.

I no parlem ja de l'adequació o no de les activitats que es proposaven a l'autobús, 
sinó de la coherència entre una proposta de fira mediambiental i un autobús de 
Repsol.

La pregunta és senzilla, si no es creu incoherent fer una fira Medi Ambiental amb un 
autobús de Repsol oferint les seues activitats.

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 2 - CAMÍ CANALS-AIACOR

Fa unes setmanes apareixia en premsa la notícia "s'estudia la viabilitat d'un projecte 
per al camí Canals-Aiacor". En la notícia es parla del compromís del diputat en 
estudiar el projecte. Volíem saber en què es concreta exactament el projecte que 
s'està estudiant, i quines són les opcions que es van posar damunt de la taula en la 
reunió del diputat. Així com les possibilitats que hi ha de què el projecte tire 
endavant.

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 3 - PAS A NIVELL

Ens sap un poc mal ser tan insistents en aquest tema quasi plenari rere plenari, però 
creguem que hi ha falta d'informació al respecte i ens agradaria que la gent del 
nostre poble poguera saber la situació en què ens trobarem una volta acabades les 
obres en relació al pas a nivell a l'estació d'Alcúdia. El passat mes, algunes persones 
del col·lectiu de Reiniciem vam assistir a una xerrada informativa que la població 
veïna de L'Alcúdia de Crespins oferia en relació a aquest tema i ens vam assabentar 
de la intenció d'acabar les obres a finals del 2017 o principis del 2018, la qual cosa 
vol dir que en menys d'un any podem trobar-nos amb les obres acabades. Vam 
escoltar, també, que el tràfic a la població veïna serà reconduït i que, entre altres, es 
farà una rotonda al carrer Palleter i el tràfic pujarà cap a la nostra avinguda de les 
Corts Valencianes. La pregunta és la següent:

Si s'ha fet alguna previsió en relació a la situació en què quedarà la nostra població i 
el tràfic que tindrem.
Si hi ha alguna actuació prevista en aquest punt on s'encreuen Corts Valencianes, 
Diputació i el Carrer de l'Urbanització Palleter.

I si, també, hi ha previsió en relació a l'altra entrada del poble que potser també 
concentrarà més tràfic, la de la carretera de Canals cap a Jaume I per la zona de 
Villa Adela.

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 4 - RUTES TURÍSTIQUES

Ací mateix, a l’Ajuntament, al mostrador de baix hi ha un tríptic que porta per títol 
“Rutes turístiques entre comarques”, on apareixen rutes que combinen cultura, 
història, tradició i gastronomia de poblacions de les comarques de la Vall d’Albaida, 
la Ribera Alta i Baixa, la Safor, La Canal i La Costera. Si mirem el llistat de 
poblacions, Canals no apareix. 

No és aquesta una oportunitat més perduda per donar a conéixer Canals, la seua 
Cultura, la seua Història, les seues Tradicions i la seua Gastronomia?

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 5 - MANCOMUNITAT

En relació a la pregunta anterior. Fa uns mesos vam preguntar perquè Canals no 
forma part de la Mancomunitat La Costera-La Canal (crec que és l'única població de 
La Costera, junt amb Genovés, si no ens equivoquem, que no està) i si no s'hauria 
de valorar tornar a entrar. Nosaltres som dels que pensem que unir esforços ens 
permet ser més forts i aconseguir major eficàcia en els serveis municipals. Quan ho 
vam preguntar se'ns va dir que es valoraria. Voldríem saber si s'ha fet aquesta 
valoració i si s'ha fet que es pensa al respecte.

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 6 - SETMANA CULTURAL

Fa poc més d'una setmana es va celebrar al nostre poble una Setmana Cultural. 
Pensem, com ja vam dir a les xarxes socials, es tracta d'una bona iniciativa per 
donar visibilitat al treball de les associacions culturals del nostre poble. Entenem que 
un Ajuntament ha de promocionar i potenciar la tasca de les associacions donant 
suport a les seues iniciatives, però posant-se de costat i deixant espai a aquestes, 
sense voler ocupar el seu espai, ni apropiar-se de les activitats que es llancen des de 
les associacions, com en certes ocasions sol fer-se. Per això, pensem que iniciatives 
com la setmana cultural són positives. Per això aprofitem aquest espai, com ja hem 
fet altres voltes, per donar l'Enhorabona per la iniciativa a la regidora, a les 
associacions i a les persones que les integren, i a aquelles persones que participen 
de forma desinteressada a Consell de Cultura.

Tot i això, sí que entenem que, tot i ser una bona iniciativa, hi ha punts de millora que 
hauran de tenir-se en compte per al proper any. Quins són, per a la regidora, els 
aspectes de millora de la proposta de Setmana Cultural.

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 7 - JORNADA BORGIANA

El dia 29 d'abril del passat mes es va celebrar a la nostra població una Jornada 
Borgiana a la nostra població. A la Jornada van assistir uns ponents de qualitat que 
van donar a la jornada la suficient rellevància per a aconseguir una major assistència 
a l'acte, tant de gent del nostre poble, com també d'altres poblacions. Quin es creu 
que pot ser el motiu per què no hi va haver una major presència de públic? Potser 
s'hauria pogut fer una major i millor difusió?

Per una altra banda, per part d'un veí del nostre poble, es demana que es publiquen 
aquestes ponències per poder fer una major difusió i que, a més, queden guardades 
i puguen, en un moment donat, ser revisades i consultades.

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 8 - CAMINS

Ens pregunta un veí de la població pel camí a Vallés i part del camí de la Llum. 
Denuncia el mal estat en què es troben aquests camins i voldria saber si van 
arreglar-se i si hi ha una data per a fer-ho.

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 9 - BEQUES I OFERTES DE TREBALL

Un altre veí o veÏna del poble ens demana que preguntem si no hi ha opció d’oferir 
ofertes de treball o beques, com les que s’han ofert per l’àrea de cultura o de 
transparència, per a persones amb més edat, amb preparació, i que tenen dificultats 
d’accés al mercat laboral.

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREC 1 - INFORMACIÓ PRESSUPOSTOS

Al mes de Gener, mentre debatíem els pressupostos demanàvem, per segon any 
consecutiu, al regidor, que es publicaren els pressupostos aprovats. No s'havia 
publicat la proposta i enteníem que era necessari que la gent del nostre poble 
tinguera un accés més còmode als comptes que es proposaven des del govern 
municipal. Es diu que els pressupostos marquen les intencions polítiques, i per això 
pensem que en l'actual moment polític, marcat per l'exigència en qüestions de 
transparència i informació és clau que la nostra ciutadania conega en què es preveu 
gastar els seus diners, per a poder, d'aquesta forma fiscalitzar i avaluar la tasca del 
seu govern. El regidor ens va dir, en eixe plenari, que aquest any sí, que ho faria. En 
les seues pròpies paraules ens va dir: "de debò que enguany sí que m'ho he 
proposat, m'ho he proposat perquè és una obligació que tenim i espere que en un 
termini, ara són dades una mica dolentes, però en un termini breu es faça aqueixa 
informació". Però un any més, s'ha quedat sense fer. No sé si quan ho va dir ja sabia 
que no ho faria però ens ho va dir, o si no ho sabia però no ho ha pogut o no ha 
sabut complir. La qüestió és que per segon any consecutiu ens ha deixat sense una 
publicació còmoda dels pressupostos tot i haver assegurat que ho faria.
Per això ja hem decidit no preguntar-li, hem decidit pregar-li. Pregar-li que ho faça en 
2018, que ho tinga en compte i que ho faça, perquè la gent del nostre poble mereix 
més i millor informació. A més ara ja no tenen excuses. Tenen una persona 
competent treballant en l'àrea de transparència i informació. Aprofiten, ara ja no els 
val l'excusa de què no tenen tècnics.

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       




