
Treball de 15/01/20 al 15/02/2020

TIPUS 
D’ACCIÓ

A 
PROPOSTA 
DE…

PROPOSTA/SOL·LICITUD RESPOSTA/ QUÈ HEM 
ACONSEGUIT?

Reunió/
passeig

Compromís Comprovem amb diputat provincial i 
diputat a Les Corts els efectes de la 
tronada Glòria a les nostres costes. Fem 
un manifest conjunt per al govern central.

Aconseguim una declaració 
institucional al Ple Ordinari per 
tal de reclamar ajudes per a les 
reparacions i una visió 
adaptada a les noves 
circumstàncies de les 
actuacions a la costa.

Comissió 
Hisenda

Protocolari Coneixem el Pla de Comunicació. 
Recordem que Ajuntament som tots els 
grups, i demanem la difusió del nostre 
treball també als mitjans pagats amb 
diners públics (Facebook i BIM)

Res

Junta de 
portaveus

Protocolari Proposem una declaració institucional 
per a demanar un Pla Estratègic 
d’accions a la costa per tal de minimitzar 
el nostre impacte al Medi Ambient, així 
com els danys provocats pels temporals.

Aconseguim la ja anomenada 
declaració institucional.

Ple ordinari Protocolari - Demanem que s’equiparen els 
autobusos especials del Carnestoltes 
d’Alcalà i els busos especials del 
Carnestoltes d’Alcossebre.


- Tornem a demanar que el Pla de 
Comunicació no siga únicament una 
eina propagandística del PP. Des de 
l’oposició també es treballa molt.


- Demanem que es televitzen els Plens 
Ordinaris, no totes les persones del 
municipi tenen accès a Youtube.


- Demanem que es penge a la web de 
l’Ajuntament tot allò que s’aprova, i 
totes les contractacions, més enllà de 
que obligue la llei.


- Demanem que es revise el PGOU 
complet, ja té 21 anys.

- Aconseguim l’equiparació 
dels busos.


- L’equip de govern es nega a 
televitzar els Plens.

Inauguració Associació 
Xivert 
Històric

Coneixem un poc més el 
treball de l’Associació Xivert 
Històric, encaminat a la difusió 
de la història local.

Intercanvi Compromís Demanem conèixer les diferents ajudes i 
subvencions que la Conselleria 
d’Economia i l’IVACE pot oferir a 
empreses i ajuntaments.

Hi ha moltes ajudes, sobre tot 
encaminades a la transició cap 
a la sostenibilitat. Ens 
informem per a poder informar.

Inauguració Ajuntament Coneixem les noves 
instal·lacions per al rentat de 
maquinària agrícola ubicades 
al Polígon.
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Reunió Compromís Descobrim moltes eines i 
propostes que ja s’estan 
portant a terme a altres 
municipis per tal de reduïr el 
consum d’energia, consumir el 
màxim de renovables possible i 
reduïr la nostra petjada de 
Carboni.
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