
PREGUNTA 1 - GESTIÓ DE L’AIGUA

El passat novembre, per acord plenari, es va decidir prorrogar per un any més el contracte de gestió de 

l’aigua potable. Prórroga que �nalitza el pròxim mes de novembre. Al mes de març des de Reiniciem 

Canals i a través de moció aprovada en el plenari ordinari del mateix mes demanàvem un informe que ens 

permetera conéixer les possibilitats de municipalització d’aquesta gestió de l’aigua potable. Vist l’informe 

presentat en reunió celebrada el passat mes de maig i vista la brevetat, i falta de exhaustivitat del mateix, 

des de Reiniciem i -entenem que la resta de grups coincidireu-, continuem sense criteris objectius que ens 

facen vore que la continuïtat de la gestió privada bene�cia a la nostra població i a la nostra ciutadania per 

davant d’una gestió pública de l’aigua potable.

En la xerrada organitzada pel col·lectiu Reiniciem en col·laboració amb l’associació Mirades i la Fundación 

Nueva Cultura del Agua del passat dijous 7 de Juliol, les conclusions que es van traure entraven en contra-

dicció amb aquest procés continuïsta de gestió privada de l’aigua potable. Concloíem que un contracte 

de llarga duració amb l’empresa privada entraria en contradicció amb criteris econòmics, criteris de soste-

nibilitat i criteris d’ètica política; un bé declarat dret essencial de la ciutadania no pot ser objecte de mer-

cantilització. Entenem, per tant, que la solució d’un problema o con�icte a curt termini no pot comportar 

perjudicis a mitjà i llarg termini.

Dit açò, i vist que des del passat mes de maig no hem rebut cap notícia en relació a aquest tema, voldríem 

saber quina és a hores d’ara la situació del contracte de gestió de l’aigua potable a Canals.

I si hi ha previst obrir un procés més ampli d’estudi que ens permeta treure conclusions més efectives.

Moltes gràcies.



PREGUNTA 2 - PLENARIS I PARTICIPACIÓ

Portem ara un any de nou govern municipal i d’un nou consistori. Si mirem enrere i recordem quin era un 
dels pilars sobre els que havia de sostenir-se la nostra tasca, aquest era, entre d'altres, la participació de la 
ciutadania en la presa de decisions polítiques. Som conscients de la di�cultat que això comporta, i som 
conscients que s’han pres mesures i s’han fet accions i activitats per intentar fomentar la participació, però 
considerem que no en la mesura que cal.
Veiem com, per exemple, l’assistència als plenaris es baixa o molt baixa, la participació fent servir la �gura 
de la Regidora 18 si no recorde malament només l'ha feta servir una persona en un ple. Segurament aspec-
tes com la poca accessibilitat  i mala disposició de l’espai, la poca facilitat d’accés a la informació i la di�cultat 
en la participació fa que en l’exemple mostrat, la nostra ciutadania en lloc d’apropar-se a la presa de deci-
sions, s’allunye.  Penjar els plenaris a les xarxes permet conéixer a la gent els assumptes tractats, però açò es 
di�culta si es pengen tard, com ha passat aquests dos mesos, els plenaris ordinari de maig i extraordinaris 
dels mesos de juny i juliol es van penjar el passat dimarts i, per tant, descontextualitzats, i tampoc encara 
s'han retransmés via streaming.
Vam proposar ja, en el seu moment, la possibilitat que en la �gura de la Regidora 18 es possibilitaren les 
preguntes a través d’altres ferramentes que no requeriren la presència física en el Ple de la persona que 
pregunta. Potser també s’hauria de valorar la possibilitat, una volta acabat el plenari, de publicar els acords 
presos en el mateix, així com la relació de preguntes i respostes per part dels partits que no estan al govern. 
Fet que facilitaria l’accés a la informació, i permetria a la ciutadania conçeixer més fàcilment el funciona-
ment i la tasca de les sessions plenàries. Fomentar i facilitar la participació no és únicament crear nous 
elements o nous espais de participació sinó que, en ocasions, és més important, si cal, facilitar i fomentar 
eixa participació en els nous espais i en els ja creats, una participació que requereix evidentment una facili-
tat d’accés a la informació, donat que sense informació no hi ha participació. Entenem que si la gent no ve 
a participar, és la nostra obligació anar a buscar-la.
Dit açò, voldríem saber:
Si, vista la poca participació de la ciutadania als plenaris, es té previst una modi�cació de la proposta de 
Regidora 18 o una nova proposta?
Si s’ha valorat la retransmissió en directe dels plenaris a través d’alguna plataforma web?
Si s’han pensat nous espais de participació ciutadana.
Si hi ha un termini previst per iniciar l’elaboració i posada en funcionament del reglament de participació.

Moltes gràcies.



PREGUNTA 3 - CLUBS DE FUTBOL

Aquests últims dies la situació dels clubs de futbol de Canals s’ha vist alterada de forma substancial. La 
desaparició del FC Canalense i l'estranya situació d’immobilitat en què es troba la UE Canals ha suscitat 
reaccions i comentaris variats. Tot i que aquests clubs, al cap i a la �, són entitats privades amb decisió 
pròpia, és evident que l’Ajuntament de Canals fa una clara aposta pels clubs amb una forta injecció econò-
mica any rere any. Entenem, a més, que a hores d’ara, el futbol té una important repercussió social i Canals 
és, històricament, un poble on el futbol ha estat des de sempre lligat a la seua gent.
Repetim que, com ja hem dit, la gestió que els clubs fan de les seues decisions és seua atés que són enti-
tats esportives privades però, alhora, reben una important subvenció per part del nostre ajuntament, per 
damunt de qualsevol altre club i entitat esportiva i/o cultural de la nostra població.
Entenem, per tant, que l’Ajuntament acaba tenint certa responsabilitat en la gestió que se’n fa.
A hores d’ara, després de la desaparició del FC Canalense i la inactivitat del Canals trobem a faltar, per part 
de la regidoria d’esports una major informació. Informació no cap a nosaltres, sinó més bé cap a la ciutada-
nia que segurament està desconcertada amb la situació. En moltes ocasions una bona informació és la 
millor solució per a problemes que, en ocasions, no són tals. D’aquesta forma s’evitarien malentesos i 
comentaris més o menys desafortunats però que, al cap i a la �, no bene�cien al nostre esport.

Pel que fa a la UE Canals, a hores d’ara no es coneix quina és la seua situació. Sembla que l’actual junta 
directiva no continuarà. Si és així, no es podria, per part de l’Ajuntament, demanar que l’elecció de la nova 
junta directiva es fera a través d’un procés d’elecció públic, obert i participatiu?
Pensem que la UE Canals és un club representatiu per a la nostra població que, com ja hem dit, rep una 
important subvenció de diners públics. Entenem que l’Ajuntament ha de tenir certa incidència a l’hora de 
controlar els tipus de gestió que se’n fa, donat que eixos diners, al cap i a la �, són de tots i totes les ciutada-
nes de Canals. Per tant, s'hauria d'exigir que el procés d’elecció de la junta directiva fóra un procés obert i 
transparent.
Per tant, ens agradaria saber:
Quina és, a hores d’ara, la situació dels clubs de futbol a Canals?
En cas que l’actual junta directiva de la UE Canals deixe d’exercir les seues funcions, quin és el procés per 
elegir una nova junta? Podria fer-se un procés obert i participatiu on els i les sòcies/a�cionats o a�ciona-
des elegiren a la junta que ha de gestionar el club?

Moltes gràcies.



PREGUNTA 4 - ARQUITECTURA DE L’AIGUA

L’any 2013, a través d’un dossier elaborat i presentat per l’Associació Cultural La Pebrella, es va demanar a 

la Conselleria de Cultura que es declarara Bé d’Interés Cultural l’Arquitectura de l’aigua a Canals: els llava-

dors, partidors, aqüeductes o arcadetes… En la resposta per part de la Direcció General de Cultura es 

comunicava que es recomanava i es recolzaria la petició de declaració de Bé de Rellevància Local, declara-

ció que sols podria fer-se amb l’impuls per part de l’Ajuntament. Per tal que l’Ajuntament fera la petició de 

Bé de Rellevància Local, �gura jurídica que permetria la protecció del nostre patrimoni, el 2014 tota la 

documentació es va traslladar a l’Ajuntament, sense obtenir resposta. Ens consta que fa uns mesos mem-

bres de l’Associació Cultural la Pebrella, impulsora d’aquesta petició, es van reunir amb regidors de l’equip 

de govern per traslladar, de nou, que l’Ajuntament de Canals es fer càrrec d’aquesta demanda.

Ens agradaria saber si s’està treballant en aquest sentit: si s’està duguent a terme alguna mesura en relació 

a la declaració de l’Arquitectura de l’Aigua de Canals com un Bé d’Interés Local.

Moltes gràcies.



PREGUNTA 5 - PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Fa unes setmanes apareixia en diversos mitjans de comunicació una publicitat de la nova ferramenta web 

de l’Ajuntament de Canals. Un espai, anomenat portal de transparència on es pretén facilitar a la ciutada-

nia l’accés a la informació. A hores d’ara, la web de l’ajuntament, canals.es, continua sense actualitzar-se 

(per exemple, nosaltres, un any després, seguim sense aparéixer a la web com a regidors) i, per tant, amb 

dades totalment desfasades. Donat que sembla que s’estan fent passes cap a l’ús de ferramentes per facili-

tar l’accés a la informació, així com la millora dels processos administratius…

Ens agradaria saber en quins terminis aquesta plataforma web de transparència estarà totalment activa 

per a la ciutadania, tenint accés total i actualitzat a la informació.

Quines altres vies de millora i de modernització de l’administració es tenen previstes.

Moltes gràcies.



PREGUNTA 6 - BENESTAR SOCIAL

Hem vist que, aquesta setmana i la pròxima, es produiran a Canals dos alçaments hipotecaris en dues 

vivendes de la nostra població. Volem saber en quina situació queden o poden quedar els propietaris 

actuals dels immobles.

D'altra banda, ens agradaria saber, després de l’adhesió de Canals al programa de pobresa energètica en 

llars en risc d'exclusió social, convocat a través d’una ordre de Conselleria, quina és la situació actual de la 

nostra població en relació a aquest programa: quantes famílies s'acullen a hores d'ara al programa de 

pobresa energètica i quina valoració es fa del mateix. 

Moltes gràcies.


