
PLENARI 31 DE MAIG DE 2018

PREGUNTA 1 - TRACTAMENT DE L’ARBRAT DEL MUNICIPI

Aquesta pregunta la fem des de Reiniciem Canals, però la fem en nom de les dues 
associacions mediambientals de la població, l’Associació Mediambiental i Cultural el 
Brot, i l’Associació prodefensa del medi ambient Acdema, associacions a qui agraïm 
la seua preocupació i el seu interés per la gestió mediambiental i de l’arbrat del 
nostre poble. Des d’aquestes associacions, s’han posat en contacte amb el nostre 
col·lectiu per tal que vos fem arribar les següents qüestions:


En primer lloc voldrien saber si existeix un pla de manteniment de parcs i jardins i si 
aquest conté un programa d’anàlisis, diagnòstic i execució o substitució de l’arbrat.


Si existeix, voldrien saber qui ha decidit aquest pla, qui l’ha elaborat i qui és el 
responsable.


En cas que la resposta a la primera de les preguntes siga afirmativa, a més de rebre 
la resposta en aquest plenari, demanen que se’ls envie la informació per escrit, si és 
possible a les associacions directament o bé a nosaltres per a facilitar-los-la.


Dins el mateix àmbit, voldrien preguntar per la figura de Francesc Peiró, qui està 
signant de forma repetida diferents informes i sembla que s’està introduint a poc a 
poc en diverses àrees de l’Ajuntament. Àrees que, en principi, haurien de ser 
competència del tècnic de medi ambient. 


Voldrien saber, per tant, quina és la tasca d’aquesta persona en l’Ajuntament? 
Perquè se’l contracta a ell de forma repetida? I quin és el seu àmbit de treball 
exacte?


Si existeix un tècnic de medi ambient en l’Ajuntament, perquè ha de contractar-se 
un altre de forma continuada? No hi ha una duplicitat de tasques entre aquests dos 
tècnics? 


Per últim, voldrien que se’ls fera arribar un informe de les actuacions que s’han 
portat endavant durant aquesta legislatura en la gestió de l’arbrat del poble on 
conste: quants arbres s’han tallat, així com la justificació, quants s’han replantat, on, 
i la justificació, quants s’han reposat i perquè, etc.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      



PLENARI 31 DE MAIG DE 2018

PREGUNTA 2 - SETMANA CULTURAL

La passada setmana es va celebrar Canals Cultural, podríem dir-li la Setmana 
Cultural. Voldríem saber, donat que és el segon any que es celebra quina és la 
valoració que fa la regidora d’aquesta, i quins són els aspectes a millorar, pensant 
en properes edicions.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      



PLENARI 31 DE MAIG DE 2018

PREGUNTA 3 - CONTRACTE DE L’AIGUA

Voldríem saber quina és la situació del contracte de l’aigua a hores d’ara. Estem a 
menys d’un any d’acabar la legislatura i no hem signat el contracte. Potser amb el 
temps que ha passat des que vam prorrogar per última volta el contracte haguérem 
tingut temps suficient per realitzar un estudi, tal com nosaltres vam demanar, per 
valorar, realment, si la gestió municipal de l’aigua podria beneficiar la nostra 
població. Més si cap, quan estem veient com altres poblacions arreu de l’estat estan 
iniciant processos municipalitzadors. 


Tampoc tenim clar fins a quin punt seria lògic estar més de tres anys sense prendre 
una decisió i prendre-la a última hora, hipotecant als futurs governs en una decisió 
que no han pres.


Tot i això, independentment de la nostra opinió que és la que és i ja la coneixen, el 
que volem saber mitjançant aquesta pregunta és la situació en què ens trobem ara 
mateix respecte al contracte de l’aigua. Si hi ha un calendari d’actuacions previst i 
quins seran els pròxims passos al respecte.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      



PLENARI 31 DE MAIG DE 2018

PREGUNTA 4 - AUGMENT DEL REBUT DEL COR

Aquest mateix dimarts, els i les portaveus dels grups que formen el consistori, vam 
rebre la visita del gerent del COR per explicar-nos el perquè de l’augment en la taxa. 
Tot i que, entre altres coses, també ens va dir que el dia 15 visitarà Canals per 
explicar a la gent el perquè d’aquest augment, pensem que s’han d’aprofitar tots els 
mitjans per donar informació a la gent, i que el plenari, també ha de ser un d’ells. 
Tenint en compte, a més, que la notícia és recent i com més prompte es llance 
aquesta informació millor per evitar la possible desinformació.


Per això demanem a la regidora que explique, breument, el perquè de l’augment en 
la taxa del Consorci de Residus. 


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      



PLENARI 31 DE MAIG DE 2018

PREGUNTA 5 - MITJA MARATÓ

En alguna comissió informativa, ja li hem fet aquesta pregunta. Tot i això, igual que 
hem dit en la pregunta anterior, la informació mai està de més, i més si cap, quan 
per xarxes corren missatges amb informació o desinformació al respecte, que no 
sabem exactament si ixen de fonts oficials o no.


A Canals, al mes d’abril, solia ser famosa la nostra Mitja Marató, la segona més 
antiga d’Espanya, amb més de 30 edicions. És veritat que ja els últims anys hem 
anat veient com ha anat perdent potencial, i aquest any, estem acabant maig i no 
s’ha celebrat. Quin ha estat el motiu? Es celebrarà finalment aquesta prova?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      



PLENARI 31 DE MAIG DE 2018

PREC 1 - PONTS D’ENTRADA A CANALS

Ens demana un veí del poble que fem saber del mal estat en què es troben els dos 
ponts d’entrada a Canals per la part Sud. Demana que es millore aquest estat 
perquè són part de la carta de presentació del nostre poble a tots aquells i aquelles 
que ens visiten, així com als que ja hi vivim. 

Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      



PLENARI 31 DE MAIG DE 2018

PREC 2 - C/NAUSELVA I C/SANT VICENT

Ens informa un veí del poble que al finalitzar el C/Nauselva amb el seu encreuament 
amb el C/Sant Vicent, hi ha posat un “piló” per evitar la circulació, però açò no està 
indicant a l’inici del C/Nauselva. Açò suposa que alguns vehicles entren al carrer, 
molts d’ells seguint els indicadors GPS, i que es troben amb el carrer tallat en 
acabar, la qual cosa els suposa haver d’eixir cap enrere en carrers tan estrets com 
aquests, amb les consegüents molèsties tant per al qui han de fer la maniobra com 
per al veïnat d’aquest carrer. De manera que els demana que s’indique 
adequadament a l’inici del C/Nauselva, que es tracta d’un carrer sense eixida. 

Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREC 3 - REGLAMENT RÀDIO MUNICIPAL

A l’inici de la legislatura es va parlar de l’elaboració del reglament de la ràdio. Queda 
menys d’un any per acabar-la i encara no s’ha aprovat aquest reglament. La ràdio 
municipal ha de ser una ferramenta d’informació i de participació de la gent del 
poble, evitant que s’acabe utilitzant com una ferramenta de publicitat del govern de 
torn. Per evitar que açò passe, l’únic que es pot fer és elaborar un reglament que 
enfortisca el seu funcionament objectiu i el deslligue dels polítics de torn. Per molt 
bonic que es pinte, no fer-se és continuar amb aquest model.  
Per tant, els demanem que es reprenga l’elaboració i aprovació d’aquest reglament, i 
que a poder ser es faça de forma participada, tant dels grups polítics que formem el 
consistori, com per part de la ciutadania. 

Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      


