
EXTRACTE DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL DIA 26 DE JUNY DE 2014 

 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, ORDINÀRIA I 

EXTRAORDINÀRIA 
Després de repartir-se còpies dels esborranys de les actes de les sessions anteriors celebrades, 

amb caràcter ordinari el dia 27 de febrer, i amb caràcter extraordinari el dia 6 de març de 2014, 

es voten i queden aprovades per unanimitat, excepte dos vots d’abstenció per no-assistència a 
aquestes.  

 
2. EXPLICACIÓ DEL TÈCNIC EN RELACIÓ A LA CONSULTA FORMULADA PER 

L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER TERRASSES AMB FINALITAT LUCRATIVA 
DESENVOLUPADA PER ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ 

S' ha plantejat per escrit observacions relatives a les terrasses instal·lades en la via pública per 

bars i restaurants i per a l’explicació assisteix el tècnic de la Regidoria d’Economia que aclarirà 
aquestes qüestions i altres que el Consell li vulga plantejar.  

Finalmente es vota una proposta perquè es canvien les ordenances, es cobren les terrasses per 
metres d’ocupació i es reforce la inspecció del control dels metres ocupats i la retirada de 

terrasses abandonades. S’aprova per majoria i amb un vot en contra. 

 
3. PROPOSTA DE XARRADES SOBRE MEDIACIÓ I COMUNICACIÓ VEÏNAL A LES 

ASSOCIACIONS 
Es presenta un projecte de mediació veïnal que es vol realitzar en les seus de les associacions 

de veïns i les persones encarregades de realitzar aquesta activitat expliquen que es pretén amb 

les xarrades ensenyar a mediar i resoldre conflictes que puguen existir al barri per no haver 
d’acudir a instàncies superiors com Policia o jutjats.  

S'explica que es faran grups de diverses associacions perquè les xarrades tinguen més quòrum i 
siguen més bàsiques i generals: nord, sud, est, oest i centre i s’acorda remetre la documentació 

d’aquestes xarrades i que aquells que estiguen interessats ho comuniquen per correu electrònic. 
 

4. INFORME DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS 
Es llig el resum de la reunió de la comissió de seguiment dels pressupostos participatius. 

Es pregunta sobre l’actuació que es va recordar de neteges i bancs a la plaça del Llaurador, que 
formava part dels pressupostos participatius de l’exercici 2012/2013. 

 

5. INFORME SOBRE LA CREACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DEL CONSELL DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

S' assenyala que la Federació d’Associacions de Veïns ha fet una proposta per a aquesta 
normativa interna i se convida a tothom a participar en l’estudi i l’elaboració d’aquesta 

normativa interna de desenvolupament del Reglament i a apuntar-se a través de correu 
electrònic. 

 

6. PRECS I PREGUNTES 
►Que l’Administració municipal vigile l’autorització de zona de pàrquing concedida a persones 

de capacitats diferents. 
►Una bona senyalització per a dirigir les persones que vagen a l’hospital comarcal.  

►A fi d’evitar l’abocament de runes en les vores dels camins i induir el ciutadà a portar-les al 

centre de recollida municipal, juntament amb la petició de llicència d’obra menor, exigir un 
certificat d’abocador estés per empreses establides al municipi  



►Que en cada rotonda s’insistisca en les senyalitzacions, sobretot en les de cediu el pas, que 

haurien de ser senyals més grans i amb una placa en cada accés de “Vosté no té la 

preferència”. 

►Que es condicione el jardí de la biblioteca com el nou jardí del Convent. 

►Que es prenguen les mesures necessàries perquè no es menyscabe la convivència als usuaris 

del castellà com a sistema de comunicació habitual. 
►Que es done solució al problema que s’està generant al barri de l’Hospital a conseqüència de 

la conducta antisocial i no apropiada d’un veí en constant estat d’embriaguesa que, amb la seua 

actitud incívica i il·lícita, altera la convivència i el benestar dels veïns del barri, i suposa un greu 
deteriorament de la qualitat de vida al barri.  

►En relació a la recollida de fem, que es faça una campanya perquè no es traga abans de 

l’hora que estableix l’ordenança. 
►Sobre la finalitat d’uns pivots i unes senyals de trànsit que s’han col·locat en la rotonda del 

carrer d’Andalusia direcció Santa Quitèria, i que es faça una reunió per a comunicar i explicar 

als veïns els canvis que es faran. 
►Que s’atenga queixa referida a l’Ordenança 13/2012 sobre les taxes per l’ús d’instal·lacions 

esportives. 

 

 


