
Treball de 15/6/19 al 15/7/19

TIPUS 
D’ACCIÓ

A 
PROPOSTA 
DE…

PROPOSTA/SOL·LICITUD RESPOSTA/ QUÈ HEM 
ACONSEGUIT?

Demanda Pròpia Demanem un despatx per tal de poder 
atendre a la ciutadania

Al·leguen que no hi ha lloc.

Creació Grup 
municipal

Protocolari Demanem el grup Municipal, i nomenem 
a Maria portaveu del grup i representant 
a totes les comissions.

S’accepta.

Sol·licitud Pròpia Demanem que les comunicacions al 
nostre grup es facen en valencià

Silenci.

Sol·licitud Pròpia Demanem el llistat de totes les 
associacions locals, per millorar la nostra 
comunicació.

Se’ns facilita.

Ple 
extraordinari

Ajuntament - Proposem que la periodicitat dels 
plens ordinaris siga mensual, per fer 
millor la nostra tasca de control i 
agilitzar les demandes de la 
ciutadania.


- Ens pareix escandalós que l’alcalde es 
pose a règim d’assistències, i les puge 
per cobrar el que ja cobrava amb 
dedicació exclusiva, per poder cobrar 
a banda la jubilació total.


- Ens sembla normal que l’Alcalde 
necessite una assessora, però el sou 
ens sembla desmesurat.

Mesa de 
negociació

Ajuntament - Proposem que el coneixement del 
Valencià siga un requisit per a aquelles 
persones que vagen a estar de cara al 
públic.


- Respecte dels Plans d’Ocupació, 
proposem que es reforce la Brigada 
Municipal, per crear llocs de treball 
més estable.


- Proposem que els llocs de treball no 
es cobrisquen amb beques, si nò amb 
places.

- Esbrinem que l’Ajuntament 
pot crear un 5% de places 
anuals respecte de les que 
té creades.


- Però ens comuniquen que 
no són partidaris de crear-
les.

Sol·licitud Veí afectat Demanem que es canvie la paraula 
“deficiències, deficient” per “diversitat 
funcional” al documents oficials de 
l’Ajuntament.

- Ens diuen que ho tindran en 
compte d’ara en endavant.

Sol·licitud Veí afectat Demanem wc exclusius per a persones 
amb diversitat funcional a les platges 
accessibles, així com canviadors 
adaptats.

- Els canviadors arriben a 
l’endemà de la proposta.

Sol·licitud Associació Van presentar una proposta per tal de 
conscienciar al voltant del respecte a la 
fauna dels roquers. Se’ls va dir que sí, 
però no s’ha fet. Demanem que se’ls 
informe de l’estat de la seua proposta.

- Silenci.
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Sol·licitud Associació Demanem conèixer el posicionament de 
l'Ajuntament respecte de la problemàtica 
de les colònies felines, i les mesures que 
pren. Demanem campanyes de 
sensibilització i conèixer la legislació 
vigent.

Comuniquen que tenen un 
conveni amb una associació, 
que no hi ha cap ordenança 
municipal i que s’anoten la 
suggerència.

Mesa de 
negociació

Ajuntament

Comissió Ajuntament

Reunió amb 
associació 
local

Associació 
local

Ens presentem i es presenten, ens 
expliquen els seus projectes per al futur. 
Els oferim la nostra ajuda per al que 
necessiten.

Proposem que tinguen en compte la 
paritat, en la mesura del possible, en els 
seus projectes.

No havíen pensat en el tema 
de la paritat. Ho tindran en 
compte.
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