
PREGUNTA 1

Aquesta pregunta és sobre l'enquesta de projectes mediambientals que es va passar a la ciutada-

nia. Fa dues comissions se'ns va dir que l'ordre de prioritats havia estat un que no coincidia en el del 

cartell posteriorment publicat. Vam demanar explicacions en la següent comissió i se'ns va dir que 

havia estat un error, que el que s'havia publicat tenia un ordre equivocat. S'ha informat ja de l'error 

i s'ha fet públic l'ordre correcte?

PREGUNTA 2

En el passat Ple vam expressar que no ens va agradar el mot de “Regidor 18”, que creiem que no 

havia estat encertat, per ometre al gènere femeni i fer-ho precisament en un dels ambits en que 

més cal que se'ns apel·le directament: sabem que la participació política de les dones, tradicional-

ment relegades a l'espai privat, és més baixa encara que la dels homes i no contemplar-les en el mot 

no ajuda a canviar aquesta situació. Volem saber si s'ha contemplat alguna mesura per corregir açò 

i, també, si s'ha tornat a incidir en la possibilitat de la ciutadania de participar, si s'ha tornat a fer 

difusió, si s'ha tornat a informar de l'existència d'aquesta �gura de participació perquè al passat Ple 

no va participar ningú i en aquest tampoc.

PREGUNTA 3

En primer lloc, volem felicitar a la Regidora de Participació Ciutadana per la iniciativa de formar als 

regidores i les regidores, al personal tècnic de l'Ajuntament i a la ciutadania sobre pressupostos 

participatius. És una bona iniciativa ja que, com vam aprendre en la sessió a què vam assistir com a 

regidors de l'oposició en què, per cert, vam estar sols Vicent i jo -sembla que al PP no li interessava 

el tema- qualsevol procés de participació ciutadana comença per la informació i per la formació. A 

falta de concloure les sessions per a la ciutadania, que acaben demà, quina és la valoració de la regi-

doria respecte a la participacio en aquestes sessions? Quins són els següents passos a seguir? Es 

comptarà amb els professionals que van dur a terme la xerrada per seguir vehiculant els pressupos-

tos participatius?



PREGUNTA 4

En el passat Ple vam presentar una moció per demanar un estudi de la gestió de l'aigua. Som cons-

cients del termini de �nalització de la prórroga del contracte, en novembre, i considerem important 

poder disposar de l'informe amb su�cient temps per estudiar-lo i debatre'l abans de decidir com 

seguim gestionant l'aula. Quan podrem disposar d'aquest informe?

PREC 1

Preguem que es tinga més en compte la correcció ortogrà�ca. Les traduccions automàtiques sense 

revisió són perilloses i generen malentesos. No volem que el nostre Ajuntament caiga en errades 

com les famoses del temps de l'imperi del PP valencia que traduïa “ingles” per “engonals” o la “ruta 

de la Valencia judia” per la “ruta de la Valencia fesol”. Per esmentar algun exemple dels últims dies: 

al cartell de les beques de Diputacio hi havia una errada ortogra�ca bastant grossa i a les seues 

bases tambe traduïa alguna cosa com “servira de apoyo” per “servira de recolze”. Un ens public que 

representa mes de 13000 habitants no pot permetre's acò. Ja hem tingut prou anys la nostra llen-

gua maltractada. (Com que aquest apartat nomes contempla precs i preguntes i no hi ha lloc per a 

les felicitacions, apro�tem aquest prec per felicitar, especialment a l'Alcalde, a la regidora de 

Serveis Municipals i a la regidora de Participacio Ciutadana, el reinici i millora de l'aplicacio de 

Canals i la posada en marxa de la nova web, en què se'ns ha informat que es publicaran, com hem 

demanat diverses vegades, les competències de cada regidor i regidora i els seus horaris d'atenció. 

Creiem que és un pas important per fomentar la transparència de l'Ajuntament de Canals i la parti-

cipació de la seua ciutadania.)


