
PLENARI 29 DE MARÇ DE 2018

PREGUNTA 1 - OBRES CARRERS SANT CRIST`FOL I BETLEM

Volíem saber a què s'ha degut el retràs en les obres dels carrers Sant Cristòfol i 
Betlem. Les obres es van adjudicar el 18 de desembre i tenien un termini d'execució 
de dos mesos. Avui mateix encara estaven els operaris treballant. A què és degut 
aquest retard? Evidentment supose que el regidor i el govern en general serà 
conscient del perjudici que aquest allargament de les obres causa al veïnat de la 
zona. 

Voldríem saber a què és degut? Sobre qui ha de recaure la responsabilitat d'aquest 
retard? I què es pot fer per exigir el compliment de la responsabilitat? 

Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      



PLENARI 29 DE MARÇ DE 2018

PREGUNTA 2 - CEMENTIRI MUNICIPAL

A hores d'ara, cada volta hi ha més famílies que trien la incineració quan s'ha 
d'afrontar la defunció d'una persona del seu entorn familiar i alhora volen dipositar 
aquestes cendres al cementiri municipal. En molts municipis del nostre entorn estan 
prenent-se mesures per donar resposta a aquesta necessitat de la ciutadania. 
Volíem saber quina és la resposta que es dóna des del nostre municipi quan una 
família del nostre poble decideix incinerar i dipositar les cendres al nostre cementiri 
municipal? 

Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      



PLENARI 29 DE MARÇ DE 2018

PREGUNTA 3 - RECOLLIDA D’ANIMALS

Ens pregunta un veí de la població quin és el destí previst per als 5000 € vist que es 
pretenen destinar a la recollida d’animals. 

Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      





PLENARI 29 DE MARÇ DE 2018

PREC 1 - MANCOMUNITAT

De nou, aquest any, hem vist com el nostre municipi s'ha quedat fora de les rutes 
turístiques "Entre comarques" organitzades per la Mancomunitat, de les rutes 
senderistes "La manco es mou", així com de qualsevol altra iniciativa que es promou 
des de la mancomunitat. Vegem com se'ns escapen les oportunitats de les mans, i ja 
en van unes quantes. Fa mesos ja vam parlar al plenari que potser ens convenia 
formar part de la mancomunitat, i fins ara, almenys amb nosaltres, no s'ha obert 
aquest debat. Demanem que no es perda més temps al respecte i que, almenys, 
es parle i els valoren els pros i contres de l'entrada en la mancomunitat. 

Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      



PLENARI 29 DE MARÇ DE 2018

PREC 2 - ESPORT

Potser durant aquest més s'aproven les subvencions esportives de 2018. De nou 
sense la participació del Consell de l'Esport. Tres aprovacions de subvencions sense 
la presència del Consell de l'Esport. Tot i els problemes que hagen pogut sorgir amb 
la creació del consell, penseM que és un punt negre en la gestió esportiva el fet 
d’haver perdut tres anys de participació de les associacions esportives en la gestió 
del nostre esport. Es poden posar moltes excuses, però és evident que açò és un fet. 

Pel que fa a les instal·lacions del Camp dels Quatre Camins, supose que el regidor, i 
el govern en general ha de ser coneixedor de l'estat en què es troben i de l'estat en 
què les hem pogudes vore en diferents moments d'aquest any. El regidor ens ha dit 
en diferents moments de la legislatura que era una prioritat recuperar el camp per a 
l'Ajuntament, duguem tres anys i no s'ha aconseguit. No anem a parlar de la gestió 
que s'ha fet del club, és un club privat, és veritat, tot i que amb les ajudes que rep de 
l'Ajuntament pensem que algunes responsabilitats es podrien exigir, però ho 
deixarem córrer. Però de la instal·lació, siga de qui siga, creguem que sí que han de 
respondre. Recordem que l'Ajuntament corre amb les despeses d'ús de la 
instal·lació, que aquesta és utilitzada per dues escoles esportives i que, per tant, 
l'Ajuntament ha de tenir cura dels usuaris d’aquesta. Durant la temporada jo, i estic 
segur que algun membre més del govern, hem pogut vore i, fins i tot rebre imatges, 
de l'estat, per exemple, dels banys. No creguem que la imatge que es dóna del 
nostre poble i de les nostres instal·lacions siga la més adequada. 

Per tant, en aquest prec demanem. Per una banda que es pose, ja, en funcionament 
el Consell de l'Esport. I per altra, que es posen mesures per recuperar el control de 
la instal·lació del camp dels Quatre Camins com el regidor ha assegurat des que va 
iniciar la legislatura i no ha fet en tres anys. 

Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      


