
PLENARI 29 DE NOVEMBRE DE 2018

PREGUNTA 1 - REDUCTORS DE VELOCITAT 

Un veí de la població, mitjançant el nostre formulari web ens deixa la següent 
pregunta perquè la fem arribar al govern municipal:


Donat que en els últims anys s'han posat diferents elements  reductores de velocitat en 
alguns carrers de la població per obligar els vehicles a reduir  la seua velocitat en la zona 
urbana, ens demana que  vos  preguntem si hi ha pensada alguna mesura per reduir la 
velocitat en alguns dels camins del terme en els quals hi ha vehicles que circulen a molta 
velocitat.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 2 - FESTA D’INTERÉS TURÍSTIC NACIONAL

Volíem saber, donada la declaració de les festes Festa d'Interés Turístic Nacional, Quines 
implicacions pràctiques tindrà açò en les nostres festes. Des que s'ha fet la declaració 
Reiniciem ens hem fet ressò de la bona notícia, però hem dit, sempre, que açò suposa una 
responsabilitat major. Volíem saber que canviarà, que millorarà de les nostres fetes després 
de la declaració de Festa d'Interés Turística Nacional?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 3 - PARC CALIXTE III

Recentment s’ha fet una intervenció en en el parc del Calixte III, donades les 
característiques d’aquest parc, les seues fonts han estat sempre un tret característic, i en 
els últims anys han estat en un molt mal estat de conservació que fins fa pocs dies 
continuava. En quina situació han quedat les fonts del parc del Calixte III després de la 
interveció?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 4 - PARC PÚBLIC DE VIVENDA

A principis del mes de novembre els Ajuntaments van rebre una notificació per participar en 
l’ampliació del Parc Públic de Vivenda per part de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. Demanant la participació dels Ajuntaments en aquesta campanya. Donat 
que per part de l’Ajuntament de Canals no hem vist cap iniciativa al respecte, volem saber quina 
ha estat la resposta del nostre Ajuntament a la petició feta per la Conselleria. Gràcies.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREC 1 - IL·LUMINACIÓ

Supose que estaran assabentats, però la situació d'il·luminació d'alguns carrers de la població és 
autènticament lamentable. La situació en què alguns dels carrers del nostre poble es troben 
quan  s'en va la llum natural és una autèntica falta de respecte a aquest veïnat. Els  convide a 
que passegen pel poble quan es fa de nit i prenguen les mesures que consideren per a solucionar 
aquesta situació.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      




