
PLENARI 13 DE JULIOL DE 2017

PREGUNTA 1 - NITS AL TÚNEL

La primera pregunta que volíem fer en aquest plenari va en relació a les Nits al 
Túnel. Esdeveniments que estan celebrant-se en aquestes dates. Les nostres 
preguntes són les següents:

 • Qui s’encarrega de la gestió dels concerts i, per tant, de l’elecció dels 
mateixos?  

 • S’ha valorat si aquests actes són adients o si caldria donar-li un enfocament 
diferent? 

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 2 - LLAVADOR

Fa unes setmanes va caure un dels llavadors que tenim al pas del Riu Sants pel carrer València, des de 

Reiniciem Canals vam presentar una instància demanant informació al respecte el dia 31 de maig amb 

registre d’entrada 2639. Aquesta instància no ha estat resposta. Crec que caldria millorar els temps de 

resposta a les peticions que es fan o bé eliminar els possibles filtres de respostes. Però centrant-nos en el 

tema, com no hem rebut resposta, els fem les mateixes preguntes que demanàvem en la instància 

presentada:

Recordem els acords que es van prendre, mitjançant moció que nosaltres mateixos vam presentar, al plenari 

del mes de gener d’aquest mateix any.

En el primer dels acords s’instava al govern municipal a: “Prendre les mesures oportunes per protegir els 

elements ja declarats de Rellevància Local que consten als arxius de la Conselleria de Cultura de la 

Generalitat Valenciana”.

Al segon acord, es demanava al govern: “que s’inicien de forma urgent les gestions per declarar béns de 

Rellevància Local atenent les directrius que s’estableixen al Decret 62/2011 de 20 de Maig del Consell, pel 

qual es regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local, els 

següents elements:

i al seu apartat 2 diu: ”Llavadors públics i privats situats a la vora del Riu dels Sants i les séquies de la Vila i 

Ranes en tot el seu recorregut. Així com els partidors del mateix recorregut”

I al tercer acord aprovat al plenari es demana que: “s’adopten de manera immediata les mesures legals 

previstes, atenent, entre altres, al que disposa el Decret 62/2011 de 20 de Maig del Consell, pel qual es 

regula el procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de rellevància local, per tal d’evitar 

qualsevol destrossa i/o desaparició durant el procés de gestió de declaració de Bé de Rellevància Local”

Per tant, tenint en compte, sobretot, aquest tercer acord, demanàvem a la instància i demanem avui, davant 

aquest plenari, que se’ns expliquen les mesures adoptades per aquest Ajuntament pel que fa a la protecció 

d’aquests béns patrimonials esmentats en l’acord plenari, així com qualsevol gestió duta a terme per a 

complir amb el punt 2 d’aquest acord.

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 3 - TAXA DEL COR

Aquestes últimes setmanes han començat a arribar a les cases del nostre poble 
el rebut del Consorci de Residus, el COR. Com se’ns va explicar, aquest any hi 
havia una reducció de la taxa, però degut a l’increment de les unitats fiscals que 
han assolit a partir de la revisió efectuada per la diputació. Aquest fet, sabíem i 
compartíem, anava a comportar queixes i reclamacions al nostre Ajuntament, en 
relació a açò volíem saber:

Quin ha sigut el nombre de reclamacions, si es té, efectuades al nostre 
Ajuntament?
Quina gestió s’ha fet d’aquestes reclamacions? Es feien al mateix Ajuntament o 
s’enviava al veí o veïna de Canals a fer-la a Xàtiva, a la seu del COR?

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 4 - GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Potser arran d’aquestes gestions en relació a la taxa del cor, se’ns ha refrescat la 
memòria i ens agradaria preguntar al voltant de la recuperació de la gestió 
tributària per part del nostre Ajuntament.
Si no ens equivoquem, la gestió tributària està delegada en la diputació, i un dels 
objectius d’alguns membres d’aquest govern era la recuperació d’aquesta gestió 
per part de l’Ajuntament.

Quina és la situació d’aquest objectiu? S’ha fet alguna cosa al respecte? O s’ha 
deixat de costat? Si és així, per què?

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 5 - GESTIÓ DE L’AIGUA

Seguint amb aquest cavall de batalla, que a Reiniciem ens caracteritza, de la 
recuperació de la gestió dels nostres recursos per part del nostre Ajuntament, en 
quina situació està a hores d’ara el contracte de la gestió de l’aigua potable?

Portem un temps amb el contracte prorrogat i corregiu-nos si no és així, podríem 
haver aprofitat per fer, de veritat (perquè vosaltres com nosaltres sabeu que el 
que es va fer no és un estudi, sinó més bé una opinió, potser fundada, però al 
cap i a la fi una opinió, d’un tècnic) un estudi minuciós de la situació per valorar la 
possible gestió municipal del servei.

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 6 - ORGULL LGTBI

Fa uns dies, el 28 de juny, va ser el dia Internacional de l’orgull LGTBI. A través de 
les xarxes i de diferents mitjans vam vore com a diverses poblacions es portaven 
endavant diferents actes per commemorar aquest dia i per continuar conscienciant 
en la tolerància i la igualtat. Per tercer any, s’ha penjat la bandera commemorativa en 
un edifici municipal, acte que vàrem instaurar conjuntament els equips que formàvem 
el govern municipal quan encara nosaltres hi formàvem part. Però a banda d’açò 
voldríem saber quins altres esdeveniments, actes o accions es van portar endavant 
per commemorar i concienciar, en relació aquest dia Internacional de l’orgull LGTBI.

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       



PLENARI 13 DE JULIOL DE 2017

PREGUNTA 7 - EXPROPIACIONS FRANCESC GIL

Portem una sèrie de plenaris aprovant propostes tècniques de l’àrea 
d’Urbanisme en què s’accepta fer front a pagaments en relació a les 
expropiacions del Francesc Gil. Pagaments que ens vénen donats per 
sentències judicials. 
En relació a això, voldríem que s’explicara quina és la situació exacta en què ens 
trobem a hores d’ara en relació a aquestes expropiacions.
Entenem que en eixos terrenys no va a construir-se un nou institut, perquè 
sembla que la proposta és una remodelació del que hi ha, per tant, que va a fer-
se en aquests terrenys?
Quants diners ens hem gastat ja en aquestes expropiacions i quants ens en 
gastarem? Quin serà el total?
Ha estat aquesta una bona gestió? Si no és així, està l’Ajuntament fent front a 
uns pagaments fruits d’una mala gestió? Qui seria, per tant, el o els responsables 
d’aquesta gestió?

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       
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PREGUNTA 8 - CINC GERMANS

Un veí del poble, vista la situació actual del paratge dels Cinc Germans i els 
avisos de risc d’incendi que venen anunciant estes setmanes, vos trasllada la 
següent pregunta:
 • Hi ha prevista alguna actuació en el paratge de Cinc Germans, per evitar un 

possible incendi en la zona? No cregueu que és millor previndre que haver 
de curar.

Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                   Edgar Bellver                  
Reiniciem Canals                              Reiniciem Canals       


