
 
 

Hem encetat una nova legislatura 2019/2022 i malgrat les propostes presentades, que 

entenem estan plenes de seny i sentit comú, i totes poden ser perfectament realitzades 

per a benefici de tots i totes els veïns i veïnes del nostre poble, la seua realització no 

dependrà de la nostra única voluntat, si no la de la resta dels grup polítics que 

conformen l'actual consistori. 

 

Aquesta legislatura, malgrat que,  ens hem oferit a la col·laboració, a tenor de les 

paraules que dedicava el Sr. Alcalde a la premsa “que volia comptar amb tots i totes”, 

la realitat és ben distinta i al nostre grup (amb un regidor i una regidora, tant sols ens 

ha fet partícips per agafar una àrea de gestió com és la d'igualtat). 

 

És una àrea en la que en la nostra campanya electoral posàvem molt d’èmfasi i per tant 

no podíem rebutjar, per entendre que la nostra regidora reunia un perfil adient per a 

portar-la endavant. Esperem  que des del nou pressupost a aprovar se la dote dels 

mitjans econòmics que calga, per tirar endavant el treball amb certes garanties. 

 

Per l'altra banda, malgrat l'oferiment personal i l'experiència en distintes àrees de gestió 

de l'altre regidor i portaveu del grup, no se'ns ha volgut donar més competències de 

gestió. Doncs bé el nostre grup polític, presentada la proposta de l'Alcaldia a 

l’assemblea del partit , acordàrem assumir l'esmentada delegació i s'acordà que tots dos 

membres del grup col·laboraren en la gestió de la regidoria i que, a més a més, el 

portaveu assumirà la gestió de l'oposició constructiva, presentant les mocions adients 

per tirar endavant el projecte que nosaltres presentàrem en el nostre programa. O 

almenys intentar-ho, debatint les mocions que presente el nostre grup al ple, per veure 

quina és la resposta de la resta dels grups polítics. 

 

A l'igual que la legislatura passada, en la Junta de portaveus ja vaig plantejar la 

possibilitat de fer ús de la pàgina web de l’Ajuntament per a poder participar-hi, 

demanant que si calia es prepararen unes normes d'ús, al menys per veure en quina 

periodicitat podíem participar en la web i quin còdec ètic hi havia que usar per no 

malmetre la bona convivència dins de l'Ajuntament. 

 

Nosaltres com a grup anem a fer ús de la pàgina per tal de publicitar els nostre projectes, 

les nostres intervencions i argumentacions, en aquells temes que no estigam d'acord de 

com s'han dut o aportant propostes de com pensem que es podrien dur. 

 

Encetem amb aquest primer escrit la nostra participació a la pàgina. 
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