
PLENARI 27 DE SETEMBRE DE 2018

PREGUNTA 1 - ARBRAT 

Al plenari del mes de maig, vam fer una pregunta en què donàvem veu a les dues 
associacions mediambientals del nostre poble, el Brot i ACDEMA. En aquesta 
pregunta, vam demanar que se’ls fera arribar un informe sobre les accions que 
s’havien portat a terme en la gestió de l’arbrat durant la legislatura. Fins ara no ha 
arribat res, ni a les associacions, ni a nosaltres.  

Quin és el motiu? 

Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      





PLENARI 27 DE SETEMBRE DE 2018

PREGUNTA 2 - RISONCHA 

Respecte al tema de Risoncha, tema sobre el qual ens continua faltant informació, 
tant a nosaltres com a la ciutadania en general, hem pogut vore hui mateix, en 
l’informe que ha elaborat el departament d’intervenció sobre el Pla Anual de Control 
Financer, que es demana que, a banda de l’auditoria que es va fer i que ens va 
mostrar greus irregularitats en la gestió de l’empresa pública, seria necessari 
realitzar una nova auditoria que en paraules d’intervenció: ”es regira per les normes 
de control financer i d’auditoria pública vigents”.  

Pensa fer-se aquesta auditoria que ajude a conéixer més en profunditat la situació de 
l’empresa i alhora facilite depurar responsabilitats? 

Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      





PLENARI 27 DE SETEMBRE DE 2018

PREGUNTA 3 - TORRASSA DELS BORGIA 

Un veí de la població ens demana que vos preguntem si hi ha algun projecte 
urbanístic previst als voltants de la Torrassa dels Borgia i, en cas d’haver-lo, fins a 
quin punt afectarà la Torrassa i a la seua declaració de Bé d’Interés Local? 

Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 4 - PROJECTE DEL BROT

El passat mes de juliol, se’ns va fer arribar un escrit que presentava l’Associació 
mediambiental i cultural El Brot en relació a una proposta que ells mateixos posaven 
damunt la taula del govern. Un document que porta per nom “Projecte de 
recuperació de làpida funerària”. Entenem que pot tractar-se d’un projecte 
interessant, més si tenim en compte que ens trobem immersos en una actuació més 
global de protecció del patrimoni local.  

S’ha tingut en compte aquesta proposta? Què pensa fer-se al respecte? 

Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 5 - PATRIMONI

Als mesos de Juliol i Agost, hem pogut llegir en diverses publicacions, com algunes 
poblacions de la província estan aconseguint subvencions per tal de fer front a 
projectes de protecció del patrimoni. Podem llegir que, per exemple, poblacions 
com Silla, Torrent, Vinalesa… rebran un total d’1,7 milions dels fons Feder. Una altra 
de 630.000 € per a poblacions com Sagunt i Quartell. Evidentment cada població 
tenim una peculiaritat i no ens podem comparar. Però la qüestió és la següent:


Donat que s’ha iniciat, o així tenim entés, el projecte per protegir el nostre patrimoni, 
com es va aprovar ja fa uns quants plenaris, hi ha previst sol·licitar alguna subvenció 
que ens permeta fer front a aquesta protecció amb l’ajuda d’una institució superior?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 6 - MEMÒRIA HISTÒRICA

El passat 13 d’agost apareixia una notícia al diari Levante en què se’ns informava 
que Canals havia rebut una subvenció de 10.000 € per a accions de memòria 
històrica. 


A què van a dedicar-se exactamente aquests diners i quan van a iniciar-se les 
accions corresponents?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 7 - RENDICIÓ DE COMPTES

Durant els tres anys de mandat d’aquest equip de govern no hi ha hagut cap acte 
públic de rendició de comptes en què la gent del poble poguera preguntar 
obertament al govern per la seua política, els seus objectius, les accions portades 
endavant i les que no… S’ha intentat implantar la figura del regidor 18, però no ha 
funcionat, entre altres, perquè des dels inicis no s’ha fet un reglament adequat que 
fomentara la participació real de la gent en els plenaris. Fa setmanes que molta gent 
del carrer demana, per exemple, una explicació pública del que ha passat en 
l’empresa pública. Creguem que hi ha coses que tenen la rellevància suficient com 
perquè s’expliquen obertament a la ciutadania. 


Les preguntes són tres:


Perquè no hi ha hagut cap acte públic i obert a la participació de la gent en què el 
govern rendisca comptes de la seua tasca?

Hi haurà algun abans que acabe la legislatura, encara que siga per recollir un grapat 
de vots?

Quines iniciatives pensen implantar-se en la regidoria de participació ara que ha 
canviat de mans?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 8 - CONSELL DE LA INFANTESA

Al plenari del mes de maig es va aprovar la creació del Consell de la Infantesa a 
través d’una moció presentada per nosaltres. La proposta es va aprovar per majoria. 
Per a fer-ho i perquè ens resultara fàcil d’aprovar i per donar celeritat a l’aprovació, 
Reiniciem Canals vam acceptar reduir i simplificar els punts de l’apartat d’acords 
amb la condició que es donara celeritat als tràmits per a intentar que aquest 
reglament estiguera a punt per al moment d’iniciar el curs. Doncs bé, el curs s’ha 
iniciat, ja portem un mes i el reglament no és que no s’ha fet, és que suposem que ni 
tan sols s’haurà iniciat.


Quina és la situació del Consell de la Infantesa a hores d’ara, la creació del qual va 
ser aprovada per unanimitat el passat plenari del mes de maig?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 9 - SETMANA DE LA MOBILITAT

La passada setmana es va commemorar la setmana de la mobilitat. A diferents 
poblacions s’han fet accions i esdeveniments per commemorar-la. 


Quins actes s’han fet a la nostra població en relació a la setmana de la mobilitat i 
per fomentar la mobilitat sostenible? S’ha fet alguna acció o esdeveniment 
aprofitant que tenim carril bici?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 10 - CAMPANYA DE RECICLATGE

Perquè no s’ha fet aquest any cap campanya de reciclatge en la zona jove de la fira? 
Depén aquesta campanya del concessionari de la carpa? No pot la regidoria tenir 
iniciativa pròpia i iniciar una campanya per fomentar la reutilització dels nombrosos 
gots de plàstic que s’empren durant la fira a la zona jove?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREGUNTA 11 - FESTES

Si parlem de les festes, evidentment, hem de començar donant l’enhorabona per la 
tasca administrativa a la regidora i als i les tècniques que han participat, però 
sobretot, com ja vam dir al nostre escrit a xarxes, als canalins i canalines que som 
els qui fem la festa gran.  Però com també vam dir a les xarxes, açò ens carrega de 
responsabilitat, perquè hem de treballar per mantenir les nostres festes en el lloc 
que els correspon. Per a fer-ho, el principal treball és aconseguir unir tradició i 
modernitat, fer que les nostres tradicions vagen en consonància amb les demandes 
actuals de la nostra societat. Com sabem, perquè així ens ho va fer saber la 
regidora, les festes necessiten algunes modificacions del reglament perquè els done 
una major fortalesa. Pensem que algunes de les coses que volen modificar-se i 
altres que segurament haurien de fer-se, s’haurien d’obrir a un debat públic i 
participatiu, com el llistat de festers, el paper de la dona…


En relació a açò, voldríem saber si pensa fer-se aquesta modificació del reglament? I 
si, en cas de fer-se, es farà de forma participativa, donant informació i poder de 
decisió a la gent del poble?


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREC 1 - CANALS DE COMUNICACIÓ

Heu de tenir en compte que el Facebook de l’Ajuntament és, i ha de ser, un mitjà 
d’informació, i no de publicitat de l’equip de govern. Ha de ser una eina on la gent 
del poble puga informar-se. En relació a açò vos fem dues peticions.


En primer lloc que no es confonga amb les dades que es donen. Donar dades que 
mitifiquen les accions dels qui governen sense ser certes o, almenys, sense estar 
contrastades, no és massa just amb la ciutadania. Dir que més de 2000 xiquets han 
passat per l’estiu jove és un poc arriscat. Els convide a traure números per vore 
quants xiquets i xiquetes d’entre 4 i 14 anys aproximadament, que serà la mitjana  
d’edat dels qui assisteixen (sent benèvols), hi ha al nostre poble. 


I en segon lloc, vos demanem que no es bombardege amb informació, i, sobretot 
que no es bombardege amb informació repetida i a deshora generant confusió. Com 
a exemple un botó: durant la vesprada del dissabte de fira, després d’anunciar 
l’ajornament de la desfilada de disfresses, hi van haver alguns missatges que 
generaven confusió en relació a la celebració o no de la desfilada i l’orquestra. 
Vosaltres mateixos vau fer un escrit demanant no fer cas a aquests missatges i 
seguir sols els canals de comunicació de l’Ajuntament, uns canals que van passar el 
dia plens de notícies repetides d’actes on el govern eren els protagonistes de 
notícies publicitàries. A les 21:16 hores, per exemple, s’anunciava al facebook que 
l’Alcalde es reunia amb el departament d’ocupació i formació. El dissabte de fira a 
les 21:16 l’alcalde estava reunit, vaja. Doncs no, era una notícia repetida que ja havia 
aparegut al facebook dies abans. Si la intenció és que la gent no es confonga i es 
genera confusió amb notícies a deshora, que ocupen el lloc de les notícies que 
haurien de ser presents a eixa hora, no ajudem.


Però deu ser allò que ara digueu: allò que no es diu no és sap. Per això ho dieu 
tantes voltes, perquè es sàpiga ben sabut. Però tingueu en compte també que allò 
que es diu malament ni es sap ni es queda, bombardejar amb informació de forma 
repetida i a deshora genera confusió i desinformació.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      
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PREC 2 - FIRA

Donat que enguany no s’ha fet cap comissió per informar-nos prèviament del que 
anava a fer-se en fira i no s’ha donat, per tant, cap possibilitat de participació als 
grups que no estem al govern, desconeixem les inversions fetes i les despeses 
generades, per això demanem a la regidora que ens passe un informe dels actes de 
fira, així com les despeses generades per cadascun d’aquests actes.


Moltes gràcies 

Vicent Tornero Edgar Bellver                                                   
Reiniciem Canals Reiniciem Canals                                      




