
PLENARI 30 DE MARÇ DE 2017

PREC 1 - CORTS VALENCIANES

Ens demana, una veïna del nostre poble que es tinga en consideració per part del nostre 
Ajuntament, la pintura vial de l'Avinguda de les Corts Valencianes. A la queixa es destaca 
que a les nits pràcticament no es veuen les senyalitzacions a la via.
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PREGUNTA 1 - LLAR DE MAJORS

Voldríem saber quina és la situació de la Llar de Majors del carrer La Sènia. Si no 
ens equivoquem és un edifici inaugurat el març del 2015 pel Partit Popular en un 
acte ple de pompositat i a hores d'ara no té cap activitat.  

• Quin és el motiu pel qual aquest edifici no està sent utilitzat? 
• Quan es planteja posar-lo en funcionament? 

Moltes gràcies 
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PREGUNTA 2 - PLA DE MOBILITAT

Al gener del 2016 es van iniciar les obres del carril bici de l'avinguda 
Jaume I. Pensem que no es tracta d'un mal projecte, tot i que en el seu 
moment ja vam posar de manifest el nostre desacord en alguna de les 
actuacions realitzades i en els processos per dur endavant aquestes 
actuacions. D'igual forma creguem que la construcció aïllada d'un carril 
bici, o dos si l'unim amb el del Carrer Doctor Saurina, no són suficients. 
Pensem, i suposem que així ho haurà fet aquest equip de govern que la 
construcció d'aquests dos carrils bici no són dues obres aïllades que es 
van trobar a un calaix i es va decidir dur a terme, sinó que han o haurien 
de respondre a un pla o projecte global de mobilitat urbana. Sols 
d'aquesta forma s'entendrien aquestes obres.

Per això volem saber: 

• Si existeix un pla de Mobilitat Urbana, 

• Si és així, quins són els objectius d'aquest pla, 

• Quin paper juguen aquestes dues actuacions ja reaitzades en la 
globalitat del pla. 

• Quin és el paper de la participació ciutadana a l’hora de dissenyar 
aquest pla? Quines actuaciones en relació al planejament es preveuen? 
Quines s’han fet? 
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PREGUNTA 3 - VETERINARI

Un altre veí de la població ens pregunta si existeix la figura del veterinari municipal, i 
com està la normativa vigent en relació a l'obligació de l'Ajuntament al respecte.
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PREGUNTA 4 - VIA

Ens agradaria que se'ns explicara, tant a nosaltres com a la gent del nostre poble quina és la 
situació en què quedarà el nostre poble amb les obres que ADIF està fent a la població veïna 
d'Alcúdia de Crespins. Entenem que -tot i que el pas a nivell està a Alcúdia-, com ja hem dit en 
ocasions anteriors, ens ateny d'una forma molt directa, pel que pot suposar quant a tràfic de 
vehicles, per la comunicació amb la població veïna i per la necessitat de transport públic per a gran 
part de canalins i canalines. Vist com d’avançades estan les obres ja s'hauria d'haver informat a la 
corporació i al poble d’aquestes implicacions

- Així, ens agradaria, en primer lloc, que se'ns explicara com i en què afectaran a Canals, i als 
canalins i canalines les obres que s'estan duguent a terme.

I, d’altra banda, i aprofitant aquesta mateixa temàtica. Últimament, en diversos actes que hem fet 
des de Reiniciem Canals, ponents que han vingut de fora ens han fet la mateixa pregunta: "com 
vaig a Canals? Perquè no té estació...". Hem hagut d'explicar que sí, que la parada d'Alcúdia de 
Crespins és la parada per a vindre a Canals, que sols s'ha de caminar uns metres. És evident, a 
més, que un nombrós percentatge d'usuaris i usuàries de les rodalies que utilitzen la parada 
d'Alcúdia són veïns i veïnes de Canals o venen a Canals. Pensem que Canals hi hauria de 
reivindicar aquesta visibilitat. La situació de l'estació en relació a les dues poblacions, l'ús que es fa 
per part de la gent del nostre poble i la visibilitat que açò pot donar-li a la nostra població podria 
reportar-nos beneficis, i pensen que són motius suficients perquè açò es convertisca en un aspecte 
de treball important. Creguem que ja hauria d'haver-se fet, tot i que segur que se'ns diu que s'està 
treballant en el tema.

- Bé, voldríem saber si des de l'Ajuntament de Canals s'ha treballat, es treballa o es té pensat 
treballar per acordar amb l'Alcúdia de Crespins i amb ADIF la inclusió de Canals en el nom de 
l'estació, d'igual forma que fan altres poblacions de la mateixa línia, com l'Ènova-Manuel, 
Benifaió-Almussafes o Alfafar-Benetússer.
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PREGUNTA 5 - CARTELLERIA

Quan des de l’Ajuntament de Canals se signa un cartell significa que ha 
col·laborat en l’organització de l’acte i n’ha format part, que ha col·laborat 
econòmicament, que ha cedit l’espai físic? Què cal per a que l’Ajuntament 
de Canals signe un cartell? Que l’acte tinga lloc a Canals, que l’organitze 
una associació del poble, que l’Ajuntament considere allò que s’organitza 
com a adient?

Quan l’Ajuntament signa un cartell, s’entén que està d’acord en l’activitat 
organitzada i que li dóna suport, o es guien per criteris diferents? L’equip 
de govern supervisa les activitats que signa com a Ajuntament? Entenem 
que si les signa i les publicita a les xarxes pròpies és perquè està d’acord 
en els valors que en eixes activitats es transmeten, és perquè l’equip de 
govern pot assumir com a pròpies eixes activitats. És així? 
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PREGUNTA 6 - SUPERÀVIT

Fa unes setmanes el regidor d'Hisenda del nostre Ajuntament presumia 
als mitjans d'un superàvit d'uns 860.000 €. Recorde que el Partit Popular 
presumia en campanya electoral d'haver deixat un superàvit de més d'un 
milió d'euros. En aquells moments rebia la crítica de tots els partits, 
perquè s’entenia que aquest superàvit era, en part, fals, atés que responia 
a pagaments encara no fets però compromesos com les expropiacions de 
les parcel·les de la zona del Francesc Gil o els deutes amb el veïnat 
d'Horts, per posar dos exemples. Enteníem, a més, que no es pot 
presumir de superàvit quan hi ha inversions per fer o quan existeix gent al 
nostre poble amb necessitats per cobrir. Donats eixos antecedents i 
aprofitant l'anunci del regidor crec que és responsable demanar-li al nostre 
regidor que ens explique:

 • En primer lloc, si podem entendre aquest superàvit com a real o si 
també hi ha pagaments compromesos com algunes de les 
expropiacions de les parcel·les o els deutes amb el veïnat d'horts. 

 • I, d’altra banda, si aquest superàvit és cert, en què es preveu gastar 
aquests diners? 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PREGUNTA 7 - CONSELL AGRARI

Se'ns ha fet arribar una pregunta d'un veí de la nostra població. Veí que 
ens diu que sap, a partir d'un membre del consell agrari que s'ha deixat 
perdre una subvenció per al sector agrari per no fer la petició en temps i 
forma durant el mes de gener. Voldríem que el regidor ens diguera si és 
certa aquesta informació i, en cas que ho siga, quins han sigut els motius 
pels quals s'ha deixat passar aquesta oportunitat. 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PREGUNTA 8 - PONT DE L’ARCA

Voldríem saber si es va visitar el Pont de l'Arca, com es va comentar en el 
plenari anterior, i quines van ser les conclusions al respecte, ja que no se 
n'ha informat. 
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PREGUNTA 9 - MOLÍ DE FERRI

El mes passat ens va arribar una informació, informació que també va 
arribar a l'Ajuntament, en què se'ns deia que hi havia l'opció de comprar a 
un preu assequible els terrenys del conegut com a Molí de Ferrí, espai 
que en l'anterior plenari vam considerar per a declarar Bé de Rellevància 
Local. Des de Reiniciem vam parlar amb tècnics municipals que ens van 
informar al respecte i ens van comentar que hi havia algunes reunions 
pendents per part de l'Alcaldia o de regidors en qui delegara per 
aconseguir major informació de la situació dels terrenys i actuar en 
conseqüència. Voldríem saber si s'hi han produït aquestes reunions, si 
s'han produït que se'ns informe de les conclusions a què s'ha arribat, i en 
cas de no haver-se produït si hi ha fixada una data, encara que siga 
aproximada per fer-ho, així com quines són les intencions del govern 
municipal al respecte. 
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PREGUNTA 9 - MOLÍ DE FERRI

El mes passat ens va arribar una informació, informació que també va 
arribar a l'Ajuntament, en què se'ns deia que hi havia l'opció de comprar a 
un preu assequible els terrenys del conegut com a Molí de Ferrí, espai 
que en l'anterior plenari vam considerar per a declarar Bé de Rellevància 
Local. Des de Reiniciem vam parlar amb tècnics municipals que ens van 
informar al respecte i ens van comentar que hi havia algunes reunions 
pendents per part de l'Alcaldia o de regidors en qui delegara per 
aconseguir major informació de la situació dels terrenys i actuar en 
conseqüència. Voldríem saber si s'hi han produït aquestes reunions, si 
s'han produït que se'ns informe de les conclusions a què s'ha arribat, i en 
cas de no haver-se produït si hi ha fixada una data, encara que siga 
aproximada per fer-ho, així com quines són les intencions del govern 
municipal al respecte. 
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PREGUNTA 10 - ESPORT

En relació a les subvencions esportives, durant aquestes últimes setmanes s'han posat en contacte 
amb nosaltres diverses associacions per mostrar-nos el seu malestar per les subvencions. Ens han 
fet saber que baix la seua consideració, que compartim com ja li vam fer vore al regidor, s'ha 
beneficiat clarament a una associació, la qual cosa va en detriment d'altres associacions, en unes 
subvencions que, en principi, són concurrents. Aquestes associacions, tot i que la seua intenció era 
impugnar les bases, han acabat prenent la decisió de no fer-ho per no retardar el pagament d'unes 
subvencions que ja arriben tard, fet pel qual el nostre grup municipal tampoc va posar traves a les 
subvencions, però que, com sap el regidor sí que li vam fer vore que suposaven un clar benefici a 
una associació. Reiniciem Canals som partidaris de les subvencions concurrents i sempre hem 
mostrat el nostre suport en aquesta decisió, tot i això pensem que s'ha de reconéixer que aquesta 
volta s'ha comés un error. L’any passat, després de les subvencions concurrents, va haver de fer-
se una subvenció nominativa de 8.000 € a la UD Canals, de la que, per cert, sembla que no s’han 
complit les condicions que es van posar com a motivacions. Enguany, per evitar açò s’ha afegit un 
punt que sols compleix aquesta associació i que suposa 13.000 € directes perquè cap altra 
associació por optar a ell. S'ha acabat emmascarant una subvenció nominativa dins d'una 
concurrent per evitar-se el que van haver de fer l'any passat. 

•
En primer lloc si pensa que aquestes subvencions són igualment justes per a totes les 

associacions o si se'n beneficia o perjudica alguna. 

• Voldríem saber, també, si el regidor és sabedor del malestar que hi ha entre algunes 
associacions (és evident que no totes) esportives, i si ha tingut l'oportunitat de parlar amb 
elles. 

• Consta en el registre d’entrada de l’Ajuntament una instància d’una associació esportiva del 
poble amb propostes de millora per a les bases del 2016, s’han tingut en compte aquest 
2017?  

• Potser la creació del Consell de l'Esport haguera evitat aquest problema, perquè no 
s'accelera aquest tràmit i s'advoca per la participació de les associacions en l'elaboració de 
les bases?
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PREGUNTA 11 - CARRER VALÈNCIA

Ens ha arribat una nova pregunta d’un veí de la població que ens demana que 
preguntem sobre el carrer València, ens diu que es va reformar en la passada 
legislatura, abans hi havien quatre bancs que els veïns aprofitàvem per seure al llarg 
del dia i les nits d'estiu, en fer la reforma del carrer amb formigó imprès van llevar els 
bancs i ja no els han tornat a posar, els tornaran a posar? quan? 
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PREGUNTA 12 - PATRIMONI

Un altra pregunta d’un veí de la població que demana que preguntem en relació a la 
oció que Reiniciem va presentar al passat plenari sobre la declaració de Bens de 
Rellevància Local, quines gestions s'han fet sobre l'acord del Ple relacionat amb  el 
patrimoni històric, artístic, cultural? S'han pres mesures urgents per evitar 
enderrocaments? S'ha demanat ajuda i Assesorament a les institucions? 
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PREGUNTA 13 - ESPAI DE TREBALL

Recorde la que segurament va ser la primera reunió, amb mi, després de les eleccions del 
2015. Estàvem 5 dels portaveus que a hores d'ara formem part de la corporació. D'aquells, 
4 estan a dia de hui al govern i 1, que sóc jo, a l'oposició. En aquella reunió els 4 portaveus 
de la resta dels grups que veníeu de l'oposició però anàveu a estar al govern, vau 
mencionar els indignes espais de treball que el govern de l'anterior legislatura, el Partit 
Popular, us havia cedit. Aquells espais eren els despatxos de l'antiga ràdio. Recorde que 
vos indignava i repetíeu que això s'havia de canviar. Doncs bé, a hores d'ara, dos anys 
després d'aquella reunió, seguim en en eixe mateix espai, en l'espai de què vostès tant es 
queixaven. No tenim taules ni cadires pròpies, no teníem ni una prestatgeria, evidentment, 
tampoc cap mitjà tecnològic, informàtic o xarxa. Hi ha deficiències en la instal·lació 
elèctrica. Les parets, forrades de material per insonoritzar són un autèntic niu de pols on no 
es pot entrar sense estornudar. Un espai al que, a més de tot açò, els convidem a passar 
una horeta en els mesos de més fred o calor, i ens conten si allà es pot treballar. 
Ens sembla indignant i més encara tenint en compte que a l'equip de govern no s'ha 
escatimat massa a l'hora de millorar seients, equips informàtics, etcètera, etcètera.

Vos repetim ara la pregunta que vos hem fet moltes vegades per privat i en comissions. 
"Està dins de les vostres previsions millorar l'espai de què disposa l'oposició o cedir-nos un 
espai més digne?" Ens heu dit cada vegada que sí, i ací seguim. La pregunta és clara i 
esperem una resposta en forma de compromís: si és que sí, per a quan es preveu; si és 
que no, almenys ho tenim clar i esperem a la propera legislatura a veure si el proper equip 
de govern és més conseqüent que aquest.
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