
PLENARI 12 DE JULIOL DE 2018

PREGUNTA 1 - JORNADA BORGIANA

Fa ja més d’un any, el 29 d’abril del 2017, es va celebrar una jornada borgiana al 
centre cultural Calixte III. Al plenari següent després d’aquestes jornades, l’ordinari 
del mes de maig, vam preguntar al govern municipal, si aquestes jornades anaven a 
transcriure’s. Per part de la regidora i de l’Alcalde, se’ns va dir que així era i que, de 
fet, ja s’havien posat a fer-ho. S’ha fet? Perquè encara no s’han difós si en maig de 
l’any passat ja s’estaven transcrivint?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 2 - ACCESOS AL VICENT RIUS

El passat mes de juny, l'AMPA de l'escola pública Vicent Rius, reclamava 
públicament un accés segur a l'escola. Totes i tots els que estem ací som 
conscients de l'estat dels accessos a aquest centre escolar. Una de les promeses 
de campanya de molts dels partits que esteu al govern era la modificació dels 
accessos al Vicent Rius. Portem tres anys de lesgislatura i res ha canviat en aquests 
accessos. Ja fa quasi dos anys se'ns va informar d'algunes reunions per fer algunes 
millores, però van acabar en res. Des d'aleshores ja no hem sabut res. Hi ha prevista 
alguna actuació al respecte?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 3 - ORGULL LGTBI

Al mes de maig vam aprovar una moció per unanimitat en què declaràvem Canals. 
Municipi per la diversitat i contra la  LGTBIfòbia. Un mes després, en el dia de 
l'orgull  LGTBI, quines han estat les propostes que han eixit de l'Ajuntament per 
treballar en aquest sentit al nostre poble?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 4 - QUIOSC JAUME I

Fa ja més d'un any que el quiosc del parc Jaume I està tancat. Un any sense aquest 
servei, i passarà tot l'estiu sense poder-se'n fer ús. En quina situació es troba aquest 
espai a hores d'ara i quina és la raó per la qual més d'un any després continua 
sense obrir-se?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 5 - GESTIÓ ESPORTIVA

Fa unes setmanes, el regidor d’esports va fer una aparició a la ràdio municipal, amb un 
dels nous directius de la UD Canals. En ella es presentava un projecte il·lusionant per al 
quasi centenari club de la nostra població, la qual cosa ens agrada, esperem que aquest 
any sí, siga un any d’il·lusió i de bona gestió.


En eixa entrevista en la ràdio, com hem dit, aquest nou directiu va fer una molta bona 
presentació del nou projecte, del que ja estem veient algunes pinzellades, i aprofitem per 
felicitar-los per la il·lusió amb què han iniciat i desitjar-los el millor.


Tot i això el que ens preocupa és la intervenció del regidor. Llegirem algunes de les frases 
que destaquem del regidor en aquesta entrevista que ens van cridar l’atenció:


- “Anime a les famílies a apuntar als xiquets i xiquetes a l’escola de la UD Canals perquè 
tenen un molt projecte”.


- “Ja li he dit que en poquet de temps li explicaré com anem a funcionar a nivell 
estructural, a nivell econòmic, a nivell de subvencions, a nivell d’ajudes… No puc 
comprometre’m a ninguna quantitat”.


- “En la UD Canals hagueren sigut la manera més àgil de contribuir, les subvencions 
nominals”.


- “Davant el projecte que presenten, la UD Canals, presentarem una proposta econòmica 
per a oferir-los. Concurrent, conveni… no ho sé”.


- “Per l’entitat que és i el projecte que porten darrere”.


Cinc frases que tenen bona cosa de suc i per les quals li fem les següents preguntes.


- Té el regidor d’esport predilecció per alguna de les dues escoles de futbol que hi ha al 
nostre poble? No creu que mostrant aquesta actitud fomenta més la competitivitat entre 
les dues escoles?


- Hi haurà un extra a la subvenció de la UD Canals en forma de conveni, patrocini…?

- Creu de veritat que per a la UD Canals haguera sigut millor la subvenció nominal? 

Perquè per a aquest club i no per a tots, quina és la diferència? Creu o no creu en les 
subvencions concurrents? O creu per a uns clubs sí i per a altres no? De què depén?


- Qui valora la idoneïtat o no d’un projecte esportiu per a fer o no una proposta econòmica 
extra a les subvencions? No hi ha ací una intromissió evident de l’Ajuntament? No 
havíem quedat que l’Ajuntament no té res a vore i que és un club privat?


- No és aquesta actitud un greuge comparatiu amb altres clubs I esports del poble?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREC 1 - CIUTAT ACOLLIDORA

Tenen una instància presentada, el 13 de juny, en què es demana que se'ns 
expliquen els tràmits que s'han fet en relació a la inclusió de Canals en la xarxa de 
ciutats refugi. I tenen una proposta per fer una declaració, com a ciutat acollidora, 
en relació a l'acolliment de refugiats arribats en el vaixell Aquarius a València. Potser 
ja hem fet tard. Però els pregue que atenguen aquestes dues peticions que vam fer.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      


