
Treball de 15//19 al 15//19

TIPUS 
D’ACCIÓ

A 
PROPOSTA 
DE…

PROPOSTA/SOL·LICITUD RESPOSTA/ QUÈ HEM 
ACONSEGUIT?

Reunió Ajuntament El tema a tractar era el del tancament de 
la llar dels jubilats.

Ens assabentem de la versió 
de l’Ajuntament, per poder 
continuar investigant què ha 
passat.

Reunió Ajuntament El tema a tractar era el tancament de la 
platja de Les Fonts.

- Proposem un pla a llarg plaç. 
Cal renovar la xarxa de 
clavegueram.

- Coneixem el punt de vista de 
persones empresàries 
afectades.

Reunió Ajuntament El tema a tractar era el tancament de la 
platja de Les Fonts.

Ple Ordinari - Demanem que les actes del ple 
incloguen la idea principal del que 
exposem els partits de l’oposició.


- Demanem que es valore la possibilitat 
de gestionar des de l’Ajuntament la 
gestió de l’impost de plusvalua. 
L’ajuntament pot crèixer en personal 
un 5% anual.


- Preguntem si hi ha un pla a llarg plaç 
per a la renovació dels camins rurals.


- Demanem que l’ajuda per al transport 
en estudiants s’amplie al bus Alcalà/
Alcossebre, que el plaç per a 
demanar-lo siga obert, i que el plaç de 
ressolució no siga de 3 mesos, sinò 
gairebè immediat.


- Demanem que la col·lecció 
museogràfica es dote d’un programa 
dirigit als centres educatius del 
municipi.


- Demanem un catàleg d’edificis 
declarats Bé de Règim Local per a la 
seua protecció.


- Demanem que es faça un Projecte a 
llarg plaç de Renovació Integral del 
clavegueram de Les Fonts.

Totes les nostres propostes 
respecte de la bonificació del 
tren per a persones estudiants 
es portaran a terme.

Sol·licitud Nostra Demanem accès al Pla Municipal de 
Renovació de les Xarxes de Sanejament.

Sol·licitud Nostra Demanem l’accès al registre d’entrada i 
eixida de l’Ajuntament.

Reunió Nostra Reunió amb 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’havia fet. Vam demanar que se’ls 
informe de l’estat de la seua proposta.

Ens reunim per comentar el tema.

La campanya s’ha posat en 
marxa.
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Reunió Nostra Ens reunim amb el Director General 
d’Infraestructures Educatives.

Ens assabentem del punt en el 
que està el procés, i 
aconseguim un compromís 
d’alleugerar al màxim els 
tràmits.

Visita Nostra Acompanyem al diputat provincial 
encarregat de la gestió de les aigües a 
visitar la platja de Les Fonts.

- Ens assabentem que 
l’Ajuntament no va entregar a 
Conselleria l’informe resultant 
de les investigacions respecte 
de l’orige del vertit a 2017.

Sol·licitud Nostra Demanem l’Informe que va resultar de les 
investigacions i l’estudi de l’estat de la 
xarxa de sanejament de Les Fonts 
després de l’episodi de contaminació per 
E-Coli de la mateixa platja a l’any 2017.

Taula de 
Negociació

Ajuntament

Reunió Particular Ens reunim amb una persona que va 
sofrir danys als seus terrenys en la riuada 
d’octubre de 2018, i no ha rebut cap 
ajuda.

A 
PROPOSTA 
DE…

PROPOSTA/SOL·LICITUD RESPOSTA/ QUÈ HEM 
ACONSEGUIT?

TIPUS 
D’ACCIÓ


