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INFORME: RESUM ANUAL BÚSTIA CIUTADANA – ANY 2015 

 

A l’any 2015 s’han rebut al  portal web de la Bústia Ciutadana 162 propostes 
per a l’Ajuntament d’Alcoi, que han donat lloc a la confecció de 154 expedients 
(8 d’aquestes propostes eren repetitives), i s’han traslladat als diferents 
departaments municipals un total de 174 propostes. El nombre de propostes 
que entren als departaments es major que el nombre de propostes rebudes ja 
que algunes de les propostes han necessitat l’actuació de més d’un 
departament. 

La mitjana de les propostes rebudes és d’unes 13 propostes mensuals, i el mes 
de major recepció de propostes ha sigut juny, amb 24 expedients tramitats; i, 
per contra, han sigut abril i agost els mesos amb menys propostes rebudes, 
amb tan sols 7 expedients. 

L’ús d’aquesta pàgina web s’ha consolidat al llarg dels anys, i des de la seua 
implantació al febrer de 2008, Alcoi ha rebut més de 2.119 propostes, amb 
1.845 expedients tramitats.  

El departament d’Inspecció General de Serveis, encarregat de fer les obres de 
reparació i millores a la ciutat, és el que més propostes rep de manera 
destacada, amb un total de 51 propostes, la qual cosa es tradueix en un 29% 
del total de les propostes rebudes. Els departaments que li segueixen són Medi 
Ambient i Policia Local, amb 36 i 20 propostes respectivament, que suposen un 
21% i un 11% del total de propostes. 

Resumint de manera global i significativa les propostes rebudes, hem de fer 
menció d’aquelles referents a manteniment, millora, reparació, neteja viària, 
servei elèctric, mobiliari urbà, etc., dels carrers d’Alcoi (que suposen un 40% 
del temes plantejats a les propostes introduïdes). 

El temps mitjà de resposta des que la proposta entrar a la Bústia Ciutadana, 
fins que es contesta el ciutadà i es publica en la web, analitzant les propostes 
rebudes a 31 de desembre, és de 19 dies hàbils  hàbils (hi ha que tindre en 
compte que a data de l’informe queden pendent de contestació 3 propostes).  

Aquest canal comunicatiu entre l’Ajuntament i la ciutadania redunda en una 
millora dels serveis públics que aquest Ajuntament presta, donat que 
contribueix a ressaltar les deficiències que es registren en la nostra població; a 
més, aporta una gran satisfacció als ciutadans que participen i que poden veure 
com les seues peticions són sempre ateses i moltes vegades realitzades. 

 

Data del informe: 22 de gener de 2016 

 

 


