
PLENARI 30 DE NOVEMBRE DE 2017

PREC  1 - PODA

A través del nostre formulari, ens arriba una pregunta d'un veí de la població que ens diu que, 
davant la problemàtica que genera la crema de les restes de poda a les hortes (contaminació, 
risc d'incendis, etc.), potser una bona solució és la trituració de les mateixes restes vegetals en la 
mateixa parcel·la agrària, servint aquestes com a adob orgànic.


Ens recomana el  visionat  d'un vídeo publicat per l'ajuntament d'Ontinyent a la pàgina 
de facebook: "xarxa de municipis valencians cap a la sostenibilitat”.


Ens demana, d'aquesta forma, que tinguen en compte aquesta possibilitat, i la possibilitat d'iniciar 
un projecte, així com campanyes per tal d'incentivar aquesta pràctica.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    



PLENARI 30 DE NOVEMBRE DE 2017

PREC  2 - AGENDA

Pràcticament des que vam arribar a l'Ajuntament hem demanat que l'agenda dels regidors i les 
regidores fóra pública i, sobretot, estiguera clar el seu horari d'atenció. Hem rebut alguna queixa o 
comentaris dient-nos que a vegades venen a l'Ajuntament i no troben al regidor o regidora amb 
qui volen parlar. Per evitar que la gent entenga açò com a què no fan la seua  tasca, cosa que, 
evidentment, no posem en dubte, els recomanen i els demanem, per enèsima volta, 
que facen públic el seu horari de permanència a l'Ajuntament i d'atenció al públic, així com, en la 
mesura de les possibilitats, l'agenda pública.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    



PLENARI 30 DE NOVEMBRE DE 2017

PREC  3 - ESPAI PER AL DEBAT

D'igual forma, vegem que cada volta queda menys legislatura i continuem trobant a faltar un espai 
de debat tranquil. Un espai en què tant els i les regidores, com la gent del nostre poble, tinguem el 
nostre espai de debat, de discussió, de reflexió. Espais en què és responga a la nostra gent, en 
què se'ns pregunta o se'ls pregunte, espais en què ens mostrem propers, però sense pretensions. 
Espais en què fem sentir a la gent del poble que ells també formen part de la presa de decisions. 
Cada volta queda menys, però encara  estan  a temps de crear aquest o aquests espais. Els 
animem a fer-ho.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    



PLENARI 30 DE NOVEMBRE DE 2017

PREC  4 - RESPOSTES PER ESCRIT

Al passat plenari, a algunes de les preguntes que vam fer, ens vau respondre que ens contestaríeu 
per escrit, o bé que completaríeu la informació per escrit. No s'ha fet. I no és la primera volta que 
passa. Vos demanem que, igual que fem nosaltres, reviseu després dels plenaris les preguntes i 
les respostes per tenir en compte allò que heu dit i complir amb els vostres compromisos.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    



PLENARI 30 DE NOVEMBRE DE 2017

PREC  5 - GRANS ACTUACIONS

S'acosta l'últim any complet de la legislatura. En èpoques anteriors, que no estan tan llunyanes, 
s'acostumava a fer un esprint final d'actuacions que tenien part de pre-campanya  i d'herència. 
Algunes per a utilitzar-se com a reclam per a pròximes eleccions i d'altres per a deixar llegat per si 
el polític de torn no tornava a ser escollit. Als últims mesos hem vist algunes iniciatives, com l'obra 
a l'antiga casa de la cultura, o l'actuació prevista al Pont del Riu, que s'assemblen un poc a 
aquestes actuacions. Ens fa por que aquestes actuacions no es facen de forma reflexiva, valorant 
totes les opcions i decidint amb el que és millor per al poble i no per al govern de torn, decisions 
preses amb les presses que comporta mostrar l'aparador ple de grans i vistoses obres. Som 
conscients també que aquest últim any i hi haurà un seguit d'iniciatives que no s'han portat 
endavant fins ara i que, potser apareixen en aquest últim any.

El que demanem en aquest prec no és que no es  facen per ser l'últim any, perquè si aquestes 
actuacions són bones per al nostre poble, ja saben que tenen el nostre suport. El que demanem 
és que  siguen decisions reflexives, que  tinguen cura, que no es precipiten. Que pensen que el 
llegat no està en les grans obres, ni en les fotos, ni en els articles de periòdic, el llegat està en el 
benestar de la nostra gent.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    



PLENARI 30 DE NOVEMBRE DE 2017

PREGUNTA  1 - EMISSORA MUNICIPAL

Quan es va iniciar la legislatura, una de les actuacions que es pretenia fer era la d'elaborar un nou 
reglament de la ràdio municipal. Es va anunciar també, des de la Regidoria d'Emissora Municipal 
al BIM del 2016, que es pretenia portar endavant aquesta actuació, afirmant-se inclús, que ja 
s'estava "elaborant un possible esborrany del que serà el reglament de l'emissora municipal". 
Estem prop dels tres anys de legislatura i no s'ha elaborat eixe nou reglament i per tant, 
evidentment, no s'ha posat en funcionament, que és el que, segurament, tots hauríem desitjat.


Voldríem saber, si de veritat en 2016 estava ja elaborant-se l'esborrany, perquè encara no tenim el 
reglament definitiu?

Quin ha sigut el motiu per el qual no s'ha elaborat?

Hi ha intenció de, finalment, portar-lo a aprovació aquest pròxim any, l'últim complet de la 
legislatura?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    



PLENARI 30 DE NOVEMBRE DE 2017

PREGUNTA  2 - PARC CANÍ

Fa uns mesos es va anunciar el projecte de Parc Caní. Es va fer inclús, una consulta ciutadana per 
a escollir el mobiliari per a l'espai. Ens agradaria fer una sèrie de preguntes en relació al projecte.


Quines actuacions cal fer, encara, per a posar-lo en funcionament?

En quines actuacions que s'han fet o van a fer-se es gastaran les inversions previstes?

Existeix un reglament d'ús previst o que vaja a elaborar-se?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    



PLENARI 30 DE NOVEMBRE DE 2017

PREGUNTA  3 - PROJECTE DE MEMÒRIA HISTÒRICA

Al plenari del mes de setembre vam preguntar pel projecte de memòria històrica. Un projecte que 
ens va decebre per ser, com vam dir, un plagi d'un article aparegut fa més de 10 anys a una revista 
especialitzada. El regidor, en lloc de reconéixer i acceptar l'error comés, error que era evident, es 
va queixar perquè fèiem una pregunta de la forma i no del fons, com si la forma en les propostes, i 
més en una del calat simbòlic de la memòria democràtica, no fos rellevant.  Doncs bé, hui 
preguntem, també, pel fons.


Llegint el projecte, les dues actuacions haurien de posar-se en marxa el 15 de setembre i el 30 
d'octubre. S'han posat en marxa?

Si no s'han fet, què passarà amb la subvenció?


El 20 d'octubre, la diputació va publicar les bases d'una altra subvenció per a la realització de 
projectes de recuperació de la memòria històrica. S'ha demanat aquesta subvenció?


Quina és, a hores d'ara, la situació de tots aquests projectes i aquestes subvencions?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    



PLENARI 30 DE NOVEMBRE DE 2017

PREGUNTA  4 - REGULACIÓ DEL TRÀNSIT

Després del tall de trànsit provocat per les obres a l'estació d'Alcúdia de Crespins, i l'obertura del 
nou vial, i les  consegüents  modificacions en el trànsit, sembla que hi ha certa retenció en 
l'Avinguda Jaume I a algunes hores de la vesprada.


S'ha observat algun dificultat en el transit després d'aquest tall?

En cas d'haver-se observat, s'ha previst alguna actuació al respecte?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    



PLENARI 30 DE NOVEMBRE DE 2017

PREGUNTA  5 - NORMATIVA DE MEMÒRIA DEMOCRATCA

Fa uns dies s'ha publicat una nova normativa autonòmica en relació a la memòria 
democràtica.  Heu  tingut l'oportunitat de  donar-li una ullada i valorar si, d'alguna forma, té 
incidència en algun cas concret de la nostra població, entre ells, en la problemàtica actual del 
Casino Gran?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero                                                    
Reiniciem Canals                                    


