
 

  

  ACTA DE LA COMISSIÓN INFORMATIVA DEL  ÁREA SOCIAL Y  PARTICIPACIÓN 

(Política Social, Igualdad y Discapacidad; Gobierno abierto y Nuevas Tecnologías;
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones)

 

Identificación de la sesión

Expediente núm. Tipo de sesión Fecha
9050/2015 Extraordinaria, con  carácter de ordinaria 04/08/2015 12:00

Horario Lugar
De 12.50 a 12:30 horas Edif. Piruli Pza. San Telmo

 
Asistentes

 
Ausentes

HUGO ROMERO FERRER
MABEL VIVES SEBASTIÀ
ENRIC PLA VALL
MARC ALBELLA ESTELLER
BEGOÑA LOPEZ BRANCHAT
JORDI MOLINER CALVENTOS
LUIS GANDIA QUEROL
CARLA MIRALLES CASTELLA
ELISABET FERNANDEZ MILLAN
MIGUEL A. VIDAL PASCUAL
Mª DOLORES MIRALLES MIR

 J. LLUIS BATALLA CALLAU , excusado por efermedad

Maria Elena Vela López- Secretaria

  
ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de fecha 20 de julio de
2015.
2.- Otros asuntos 
3.- Despacho extraordinario.
4.- Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de fecha 20 de julio
de 2015.

Se aprueba por unanimidad .

2.- Otros asuntos. 

 .  La  Sra.  Mabel  Vives  Sebastiá  da  cuenta  de  los  trabajos  que  se  estan
haciendo y lo que tienen previsto hacer en la concejalía de Benestar Social. Se
detallan a continuación lo referente al mes de julio de 2015 :



 

- Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD): 3 altas nuevas

- Prestaciones económicas individualizadas (PEIS/ ayudas de emergencia): 24       
(13.760,00 €)

- Tarjetas doradas: 19
         

  El Sr. Hugo Romero Ferrer da cuenta y expone lo que tienen previsto hacer en
la concejalía que el preside, y que a continuación se transcribe : 

« Regidoria Govern Obert i Noves Tecnologies. 

PARTICIPACIÓ. 

-Intenció;  creació  d'un  nou  REGLAMENT  ORGÀNIC  PARTICIPACIÓ  CIUTADANA,  on  es
contemplin els punts a continuació sintetitzats, introduint les TIC com a eina de participació i
creant nous mecanismes de participació. 
-Per tant us demanem que tant en el treball de la comissió, en concret d'aquesta regidoria (com
de les demés) sigui un treball de col·laboració i construcció.
-Volem que els processos i mecanismes de participació siguin impulsats no només per l'equip
de govern. Volem que aquests siguin impulsats i utilitzats per les forces polítiques de l'oposició i
els  seus  votants.  Aconseguint  d'aquesta  manera  processos  participatius  molt  més  amplis,
plurals i representatius de la societat. Fent protagonistes dels processos de participació també
ja no només a tots els partits del consistori sinó també a entitats, associacions, plataformes,
col·lectius i gent particular.

1. CONSELLS SECTORIALS.

Consells consultius, òrgans organitzats per temes o per territoris que recullen a les entitats
afectades i persones a títol individual, i es converteixen en espais de consulta i proposició. 

- Recuperar la funcionalitat d'aquests consells. 
-  «Despolitització»,  donar  entrada  a més gent  d'associacions,  plataformes,  col·lectius,  gent
particular i treure representació política, (els polítics ja contem amb les comissions).
- Cada regidor esta estudiant les possibles modificacions dels estatuts. (MES DE SETEMBRE:
es convocaran als  consells  i  es presentaran les modificacions per  a passar-les a votació i
posteriorment passar-los a ple) 

2.  PARTICIPACIÓ EN ELS PLENS

2.1.Abans de finalitzar la sessió. «Torn Popular»

«Quan alguna de les associacions, plataformes o persones particulars vulgui efectuar davant
del plenari, en relació a algun punt del O.D. que li afecte, deurà sol·licitar-ho al Alcalde amb
almenys 24 hores d'antelació al començament de la sessió. Abans de finalitzar la sessió el
alcalde podrà donar la paraula.»



 

ROPC Vitoria Art. 44. //  Puente Genil Art. 27. // Vinaròs Art. 29 

ROM Sant Boi Art. 126.1 // Vitoria Art. 36 

*possible modificació del ROM de Vinaròs. Títol. IV i V 
 
2.2. Precs i preguntes. (Un cop finalitzada la sessió.)

Tal i com està reglat al ROPC actual. Aquelles preguntes que vulguen ser contestades al mateix
moment  i  compten  amb una  certa  complexitat  hauran  de  fer-se  arribar  mitjançant  registre
d'entrada o per correu electrònic  48 hores abans del inici de la sessió. Les que no, podran
executar-se al Ple demanant la paraula una vegada finalitzada la sessió. 

ROPC Puente Genil Art. 28. // Vinaròs Cap. IV 

ROM Sant Boi 126.2 // Vinaròs Cap. VI , Cap. V 

2.3. Figura del Regidor 22.  (Incloure punts dins l'O.D. del Ple) 

-Figura a crear i  donar-li  forma normativa dins del  ROPC, (Reglament Orgànic Participació
Ciutadana). 
-En altres reglaments es pot contemplar com el Dret a la Iniciativa Popular. 
-Una associació, plataforma, col·lectiu o persona particular trasllada una petició d'exposició al
ple, aquesta amb la informació necessària es trasllada a la comissió informativa pertinent es
dictamina i s'inclou al Ple Ordinari més proper en el temps.
-La persona, plataforma o associació l'exposa al Ple i posteriorment s'obri debat i es passa a
votació. 

ROPC  Vitoria Cap. IV (Dret a la Iniciativa Popular) // Puente Genil Art. 24 // Sant Boi Art. 44 //
Vinaròs Cap. III (Iniciativa Ciutadana) 

ROM Sant Boi Art. 130  (Iniciativa Popular) // 

*modificació del ROM de Vinaròs Cap. III i IV 

3. CONSULTES CIUTADANES.

Consultes  populars,  tipus  «referèndums»  sobre  qüestions  concretes  en  les  que  s'acorde
preguntar a la ciutadania l'opinió.  Amb caràcter de pregunta i resposta, tipus; «si/no». 

-Establir  un  mecanisme  i  un  «reglament»  d'orientació  i  funcionament  d'aquests  processos
participatius.  Reglament  on  es  contemple  mecanismes  de  vot,  els  mecanismes  de
convocatòria, etc

ROPC Vitoria Cap. VI Art. 34 // Puente Genil Art. 20. // Vinaròs Cap. III // 

ROM Sant Boi Cap. IV // 

4. PLE POPULAR

-Ple que es celebrarà trimestral o quadrimestral-ment, on s'elaborarà un O.D. per part de la
ciutadania, fent arribar les propostes al regidor de participació ciutadana.
-A aquest ple estan invitats a participar tots els regidors del consistori. 
-Constarà d'un reglament aprovat pel mateix ple, on es regularan les intervencions, els temps i
mitjans de convocatòria, publicació i  formació del O.D., assumptes sobre la moderació dels
plens, etc



 

5. AUDIÈNCIA PÚBLICA  «Taules Rodones Temàtiques»

A petició de l'alcalde, de ciutadans particulars o d'associacions, es poden convocar sessions de
temes especifics obertes a tots els que ho desitgen per ser informats i escoltats respecte a
temes de competències municipals. 

ROPC Vitoria Cap. VII Art. 38 // Sant Boi Cap. V Art. 42 // 

ROM Sant Boi Art. 129 

6. PARTICIPACIÓ EN COMISSIONS

Obrir  la  participació  en les  comissions  informatives  d'experts  i  afectats,  quant  els  temes a
tractar els repercuteixin. Amb veu però sense vot. 

ROPC Vitoria Art. 43 // 

ROM Vinaròs Art. 55.2 (possible modificació del ROM) 

7. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

ROPC Sant Boi Art. 46 // 

ROM Vitoria Títol VI Art. 158 

8. PROCESOS PARTICIPATIUS

Són  processos  participatius  concrets  en  quant  a  tema  però  «prolongats»  en  el  temps,
processos on es compta amb la opinió de la ciutadania en casos com projectes urbanístics i
socials de gran envergadura o d'especial transcendència o aquells plans temàtics que afecten
al  conjunt  de  la  ciutadania.  

Organitzats en grups de treball, comissions, assemblees obertes i compostos per tota persona
particular que estiga interessat en participar, associacions, tècnics i experts que siguen un valor
afegit al procés de debat. 

ROPC Sant Boi Cap. IV // Art. 21 Alcobendas 

TRANSPARÈNCIA

Compliment de la llei de transparència i dels indicadors de Transparència Internacional.
Buscar noves eines i mecanismes que faciliten la recerca i posada a disposició del ciutadà del
màxim de informació possible.

NOVES TECNOLOGÍES.

1. Estudi de viabilitat d'un nou disseny i programació de la pàgina web de l'ajuntament.

-web més dinàmica.
-més fàcil d'accedir als diferents apartats.
-més informació.
-etc «



 

3.- Despacho extraodinario.

Por parte del presidente de la comisión Sr. Hugo Romero Ferrer presenta la Propuesta
de la Adhesión al Observatorio Internacional de la Democracia Participativa ( OIDP) .
Se procede a votar  el  contenido de la  propuesta,  la  cual  se aprueba con 6 votos
favorables (TSV, PSPV-PSOE, COMPROMÍS) y 5 abstenciones (PP, PVI).

Dictaminada la adhesión por mayoría, se elevará al Pleno para su aprobación.

4.- Ruegos y preguntas 

El Sr. Luis Gandia comunica que en la liquidación del cierre de las Comisiones de la
legislatura  anterior,  se  le  han  adjudicado  4  asistencias  a  comisiones
correspondiendole  3. Al Sr. Amat le corresponde una asistencia y no ha percibido por
dicho concepto. 

Sin  haber  mas  asuntos  que  tratar,  a las  12:30  horas  de  la  fecha  indicada  en  el
encabezamiento del acta, se levanta la sesión.

                                DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


