
PLENARI 26 DE GENER DE 2017

PREC  1 - PONT DE L’ARCA

Ens arriba, per part d'un veí del nostre poble, la petició a l'Ajuntament perquè es 
tinguen en consideració els badalls que a hores d'ara té el conegut com a Pont de 
l'Arca. Demana que es valore la necessitat de fer alguna intervenció al respecte per 
tal d'evitar algun despreniment.

Moltes gràcies.

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       





PLENARI 26 DE GENER DE 2017

PREC 2 - PLENARIS

En aquest prec el que demanem, i crec que no és la primera volta que ho fem, és 
que les decisions i allò que es diu en les sessions del ple no quede en sac buit, donat 
que es tracta de l'òrgan principal de decisió del nostre Ajuntament. Vegem en 
algunes actes com se'ns ha respost a preguntes i se'ns ha dit que, com faltava 
informació, se'ns faria arribar i no se'ns ha fet arribar. Al plenari de setembre la 
regidora de fira i festes ens va dir que ens faria arribar el plec de condicions de la 
contractació de la carpa de la fira i no ens ha arribat, i en la pregunta en què 
demanàvem que se'ns fera arribar per escrit l'objectiu del curs polític de cadascuna 
de les àrees, -atés que enteníem que no podia fer-se al plenari per part dels nou 
regidors i regidores- també es va dir que se'ns faria arribar i no ha estat així. Per tant, 
demanem que es tinga en consideració allò que es diu a plenari i la nostra tasca com 
a oposició; la nostra tasca no pot ser la d'anar contínuament darrere de la 
documentació que ens cal.

Moltes gràcies.

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       





PLENARI 26 DE GENER DE 2017

PREGUNTA 1 - REGIDOR 18

Abans de començar, dir que intentarem ser directes en les preguntes perquè no hi 
haja confusions i puguen ser respostes amb la mateixa claredat, tot evitant d'aquesta 
forma situacions com les del plenari anterior.

Bé, en primer lloc ens dirigim al regidor de participació ciutadana, ara que, entenem 
ja ha pres possessió del càrrec i tindrà més elements de judici respecte a aquesta 
àrea:

Al llibre de festes apareix la figura del Regidor 18 com una proposta que facilita la 
participació en el plenari de la gent del nostre poble. És evident que, tot i que 
aquesta podria ser la intenció de l'equip de govern i de la regidora en el seu moment, 
la mesura ha sigut, fins ara, un fracàs, donat que fins al moment sols hi hagut una 
pregunta en el primer plenari. Supose que coincidirem en l'anàlisi, ja que no s'han 
aconseguit els objectius que es proposaven.

Des de Reiniciem Canals vam proposar, també, en el seu moment, a la regidora, la 
modificació del nom de la proposta. Creiem que es tracta d'un error el fet de no 
apel·lar a la població femenina. És per tots ben sabut que si la participació de la 
ciutadania ja resulta complicada, més ho resulta la participació femenina i més en 
política. És necessari apel·lar a aquesta meitat de la població, perquè allò que no 
s'anomena, no existeix. I si aquest aspecte és ja important en la política, ho és més 
en una iniciativa de participació ciutadana. Pensem que es tracta d'un error a 
corregir.

Les nostres dues preguntes són:

• Per una banda si el regidor té al cap fer alguna modificació de la proposta de Regidor 18 per 
aconseguir una major participació.

• I, per altra banda, si es té intenció de modificar el nom per tal d’apel·lar de forma directa, a la 
població femenina.

Moltes gràcies!

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       





PLENARI 26 DE GENER DE 2017

PREGUNTA 2 - MEMÒRIA HISTÒRICA

Al plenari de novembre del 2015, es va aprovar una moció en què es demanava l'elaboració d'un 
catàleg de símbols feixistes de la població per valorar la seua retirada. Des de Reiniciem Canals, 
qui vam organitzar una xerrada la passada setmana per aprendre i reflexionar sobre la nostra 
memòria, no veiem cap treball en aquest sentit per part de l'Ajuntament. En aquesta xerrada, a la 
qual van assistir com a ponents 4 persones amb un bast coneixement en la matèria, vam poder 
parlar amb un d'aquests membres de la taula, el professor de la Universitat d'Alacant Josep Miquel 
Santacreu de les ajudes que per part de la diputació s'han oferit a les poblacions que així ho han 
determinat.

Es tracta de les BASES REGULADORES PER A SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES 
DE RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA A LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA, que van 
aparéixer al butlletí provincial del 6 d'octubre del 2016. On en l'apartat de conceptes 
subvencionables apareix, entre altres: La retirada de símbols a què fa referència l'article 15 de la 
Llei 52/2007, de 26 de desembre, així com la substitució de les denominacions de la guia municipal 
de carrers d'aquelles que incomplisquen el que establix l'esmentat precepte. Diu que estes 
subvencions estan destinades a les entitats locals de la província de València, de manera que, com 
resulta evident, la nostra població podria haver-se acollit.

Però per a la nostra sorpresa, el passat 9 de gener, es van anunciar per part de la diputació les 
subvencions atorgades, a poblacions entre altres com Ontinyent o Albaida, així com aquelles 
poblacions a qui s'ha desestimat la sol·licitud. I Canals no apareix, ni en les concedides, ni en les 
desestimades. La qual cosa suposa, o així ho entenem, que el nostre ajuntament ni tan sols va 
demanar aquesta subvenció. Tenint en compte que una de les raons que sempre s'ha donat per 
frenar aquesta iniciativa ha estat la falta de personal o el fet de no voler que supose un alt cost per 
a l'Ajuntament, no podria haver-se presentat un projecte per tal de ser subvencionat per la 
diputació, evitant així el cost per al nostre Ajuntament i amb la possibilitat de, mitjançant aquesta 
subvenció destinada a aquests efectes, contractar personal qualificat que fes aquest catàleg? 
Sembla que o bé no s'hi ha volgut, o bé no es valora i per tant no existeix interés ni preocupació al 
respecte.

Ens agradaria que se'ns confirmara si, com sembla evident, no es va presentar cap projecte per 
demanar la concessió d'aquesta subvenció.

En segon lloc, i més important, si continua havent-hi interés en el projecte. I si és així quins són els 
passos que s'han fet al respecte i quins estan planificats per fer-se.

Moltes gràcies.

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       





PLENARI 26 DE GENER DE 2017

PREGUNTA 3 - GRUPS DE MÚSICA LOCALS

Arran de la moció que des de Reiniciem Canals vam presentar per crear una 
associació de grups de música locals, vam preguntar a la regidora al plenari de 
setembre en quina situació estava i ens va dir que en passar la fira es reuniria amb 
els grups de música local per assentar les bases del projecte de col·laboració entre 
aquestos i l'Ajuntament. En relació a açò ens agradaria saber:

• Si s'ha portat endavant aquesta reunió
• I, si ha sigut així, quines són les conclusions que se'n trauen de la mateixa.

Moltes gràcies.

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       





PLENARI 26 DE GENER DE 2017

PREGUNTA 4 - MEDI AMBIENT

En relació a l'àrea de Medi Ambient, ens arriben una sèrie de dubtes que ens ha fet 
arribar un veí de Canals, i els transmetem al regidor perquè puguen ser resolts en 
aquest plenari:

• Quants arbres monumentals hi ha catalogats a Canals? Quins procediments de 
protecció estan portant-se endavant amb aquests?

• De quants treballadors disposa el nostre Ajuntament a hores d'ara treballant a 
l'àrea de Jardineria?

• Quins tractaments hi ha previstos de cara a la processionària que tant ha afectat 
en passades temporades?

• Qui s'està encarregant del manteniment de La Tira del Rei?
• D’igual forma, qui s'encarrega del manteniment de sendes i camins, de la neteja, 

desbrossament, etc.? 

Moltes gràcies.

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 5 - CENTRE JOVE

Fa uns dies ens va arribar la informació que el centre jove havia estat denunciat per 
una sèrie d'infraccions en mesures de seguretat. Mitjançant la revisió del registre 
d'entrada hem pogut vore que existeixen dos butlletins de denúncia amb registre 
d'entrada 6063 de 30 de desembre, tot i que no hem pogut assabentar-nos del motiu 
de les mencionades denúncies.

Ens agradaria saber:

• Quins són els fets denunciats.

• Quines mesures s'han pres per tal de corregir les infraccions.

Moltes gràcies.

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 6 - TURISME

Durant aquest mes de gener s'ha celebrat a Madrid la Fira Internacional del Turisme, 
coneguda com a Fitur, on han tingut presència nombroses poblacions de la nostra 
província; entre altres, algunes tan properes a nosaltres com Xàtiva, Ontinyent o 
Enguera. Un total de 40 poblacions de la nostra província. Per contra, Canals no ha 
tingut presència en la fira. Hi ha moments en què es justifiquen algunes accions amb 
l'excusa que pot ser bo per al turisme i pel contrari es desaprofita l'oportunitat de 
tenir presència en una fira internacional on, per exemple, podríem continuar 
treballant per donar a conéixer les nostres singularitats i les nostres festes, festes 
que a hores d'ara són d'Interés Turístic Autonòmic. Com diem, creiem que és una 
oportunitat perduda. Ens sembla, també, que hi ha una inactivitat molt gran en l'àrea 
de turisme o, almenys eixa és la sensació que ens fa. Ens agradaria saber:

En primer lloc, quina ha sigut la raó perquè Canals no ha tingut presència a Fitur.

En segon lloc, quines actuacions estan a hores d'ara en funcionament en l'àrea de 
turisme.

Moltes gràcies.

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       




