
 

  

ACTA DE LA COMISIÓN 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
2646/2016  Ordinaria 08/03/16 13:50
Horario Lugar
De 13.50 a 14.30 horas Sala de Juntas- 

Ayuntamiento

 
Asistentes

 
Ausentes

MªCARMEN RUIZ RUEDA,PRESIDENTA
HUGO ROMERO FERRER
ENRIC PLA VALL
MARC ALBELLA ESTELLER
BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT
JORDI MOLINER CALVENTOS
LUIS GANDIA QUEROL
CARLA MIRALLES CASTELLÁ
ELISABET FERNANDEZ MILLÁN
MIGUEL A. VIDAL PASCUAL
Mª DOLORES MIRALLES MIR
JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU

 

María Ángeles Lorente Mirallas- Secretaria

  
ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de fecha 9 de febrero de 
2016

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 9 de 
febrero de 2016

Se apueba el Acta de la sesión de fecha 9 de febrero de 2016 por unanimidad.

2.- Otros Asuntos.

 



 

  El Sr. Hugo Romero Ferrer da cuenta y expone lo que tienen previsto hacer en 
la concejalía De Govern Obert i Noves Tecnologies, y que a continuación se 
detallan : 

-S'informa del Atac Informàtic, del qual s'ha passat el informe final per correu electrònic 
als portaveus i  regidors interessats,  es respon a la  pregunta  del  regidor de Acord 
Ciutadà sobre el mecanisme que es va utilitzar per a seleccionar l'empresa a la que se 
li va encarregar l'informe, responen per part del regidor de noves tecnologies, que va 
ser per coneixement d'aquesta i garanties de que anaven a respondre. I per part del 
regidor del Grup Municipal Popular es va preguntar quin cost ha tingut el informe del 
atac informàtic, cosa que queda pendent de respondre per part del regidor de noves 
tecnologies. 

-Es  comenta  també  l'estat  del  projecte  de  la  nova  pàgina  web  de  l'ajuntament, 
comentant la visita dels tècnics Jordi Tolosa i César Monés a Madrid per a la defensa 
pública  del  projecte.  Es  comenten  els  temps  que  es  marquen  en  aquesta 
convocatòria  ,  fins a  final  de  Maig  hi  han defenses dels  projectes  presentats  pels 
ajuntaments i a partir d'aquesta data s'emetrà el veredicte. 

-Degut a la espera i tardança en conèixer si serem beneficiaris d'aquesta subvenció o 
no, es comenta la intenció de la regidoria de govern Obert i Noves tecnologies de crear 
un WordPress sense ningú cost per a l'ajuntament, participa.vinaros.es . Estructura de 
la pàgina web que es va traslladar als regidors i que s'adjunta a continuació ; 

Estructura apartat web, participa.vinaros.es 

Participació ciutadana

'Que aporta la participació ciutadana? I com es pot efectuar? 

Espai d'opinió i debat

 Espai d'opinió.  Articles d'opinió enviats pels òrgans acreditats. 

◦ Partits polítics.

◦ Associacions.

 Fòrum de debat.   (accés amb usuari)  (moderador opcional  per a situacions 
excepcionals)

 Enquestes.

Pressupostos Participatius. Descripció. 

▪ Calendari

▪ Resultats

▪ Historial

Ple ciutadà. Descripció.

◦ Convocatòria

◦ Ordre del dia

◦ Envia la teva proposta per a l'ordre del dia.

 



 

◦ Reglament.

Assembles veïnals.

◦ Calendari

◦ Actes/Resums.

Processos participatius puntuals

◦ Processos participatius

▪ Oberts

▪ Finalitzats

▪ Acords\mesures 

◦ Audiències públiques

▪ Data

▪ Qui la sol·licita?

◦ Consultes ciutadanes

▪ Calendari

▪ Resultats

▪ Historial

Altres accions de participació

◦ Banc del temps

◦ Registre ciutadà

◦ …

Consells sectorials. 

◦ Cultura

▪ Actes de reunions

▪ Acords

▪ Estatuts

◦ Festes

◦ Agrari

◦ Esports

◦ ...

Pregunta al regidor

Formulari per enviar directament la pregunta al regidor. (Pot ser sense usuari)

Associacions de veïns i entitats
 Agenda

 Contacte

 



 

 Enllaç als espais d'opinió

Decàleg de preguntes. 

Preguntes típiques, 

Normativa i reglamentació

-En tercer lloc es va recordar que s'estava redactant  el  Reglament  de Participació 
Ciutadana,  que  tenen  a  la  seva  disposició  des  de  fa  varies  setmanes,  i  se'ls  va 
demanar a regidors si tenien alguna observació o idea que aportar per a aquest que 
encara ho podien fer sigue en la mateixa comissió, sigue en el Grup de Treball sobre 
participació o directament al regidor en qualsevol mitjà. No hi va haver cap aportació 
per part dels regidors en la mateixa comissió i per part del regidor de participació se'ls 
va  recordar  que  podien  també  aportar  en  el  grup  de  treball  sobre  participació 
invitant-los en la pròxima convocatòria que serà el Dimarts 15 a les 20:00 hores a 
l'Ajuntament de Vinaròs. 

-D'altra banda, es facilita l'acta de l'última reunió del GT Participa. 

III CONVOCATORIA GRUP TREBALL PARTICIPA.

Data; Dimarts 1 de Març, 20:00h, Sala de Reunions de l'Ajuntament de Vinaròs.

Obri  la  reunió  el  regidor  de  Govern  Obert,  introduint  el  reglament  de  Participació 
ciutadana, es comenten diversos aspectes respecte al Reglament, i s'aporten algunes 
idees  i  aportacions  per  part  de  alguns  dels  assistents.  Es  debat  sobre  alguns 
mecanismes de participació que conté el reglament, la seva idoneïtat o aplicació al 
context social i participatiu de Vinaròs. En quant al reglament que ocupa gran part de 
la  reunió,  s'assumeix  que  cal  tornar  a  revisar  diferents  aspectes  i  a  la  pròxima 
convocatòria tornar a parlar-ne. 

És comenta per damunt diversos aspectes de diferents projectes que estan pendents a 
desenvolupar i concretar per la regidoria; 

-Procés Participatiu, quin model de ciutat volem? S'acorda i es comenta que millor fer 
un procés que englobe diferents aspectes de la vida de la ciutat, així com diferents 
departaments de l'ajuntament. Taules rodones i enquestes simultànies en el temps on 
incorporar a tots els agents i actors de la vida social, econòmica, cultura, etc de la 
ciutat i on és defineixi, una cosa semblant a un Pla D'acció Municipal, més dirigit a 
l'estratègia en quant  a com on vol  caminar Vinaròs en els  pròxims anys,  establint 
estratègies i objectius a seguir en els pròxims anys. 

-Pressupostos Participatius, es comenta diversos mecanismes i formes de encarar els 
pressupostos participatius, s'expliquen diverses fases dels processos i quina seria la 
forma de gestionar la partida pressupostaria.

També sorgeixen damunt la taula diverses idees a desenvolupar com assemblees de 
delegats o el calendari de les assemblees veïnals. 

S'acorda la pròxima convocatòria per al Dimarts dia 15 de Març. 

 La Sra. Ruiz Rueda da cuenta y expone lo que tienen previsto hacer en la 

 



 

concejalía De Política Social, Igualdad y Discapacidad, y que a continuación se 
detallan : 

-AYUDAS ECONÓMICAS
Aprobación definitiva modificación Ordenanza PEI'S el 11 de febrero de 2016, BOP 
núm 18.
Aprobación Anexo económico 2016 por Resolución de Alcaldía 0375/2016 de 12 de 
febrero.
Peis  aprobadas  en  febrero:  65  AYUDAS  ECONÓMICAS  DE  NECESIDADES 
BÁSICAS. Importe: 58.246,19€

-TARJETA DORADA
Última edición el próximo día 4 de marzo. 11 tarjetas
Próxima edición 8 de abril

-Incorporación el 15 de febrero de un educador,con la modalidad de interinidad, para 
sustituir a Inmaculada Temprado Pitarch, durante el periodo de baja por incapacidad 
laboral
Eduard Guillen Bort

-BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
En principio hoy se publicará la lista definitiva

-ORDEN POBREZA ENERGÉTICA
Hasta la fecha se han realizado las actuaciones dirigidas a evitar el corte por impago 
de las siguientes facturas:
ENDESA (2): 205,80€ Y 114,72€, TOTAL:320,52€
FENOSA(GAS NATURAL) (1): 53,82€
IBERDROLA (9): 84,37€, 61,73€, 108,51€, 82,68€, 205,05€, 63,34€, 84,17€, 188,89€, 
80,11€. TOTAL: 958,85€
Hasta la fecha : 17 actuaciones (con las 5 que se informaron en la pasada Comisión)

-DÍA DE LA DONA (ACTOS)
MIÉRCOLES 9 DE MARZO A LAS 18 H. PLAZA AYUNTAMIENTO
El "Arbre de la Coeducació / Igualtat" 
Descripciò de l'ativitat: Acció pràctica que donarà peu a la reflexió, rescatant una sèrie 
de noms de dones, de llibres escrits per dones (alguns d'ells utilizant pseudònims per 
poder-se publicar) de descobriments i invents importants que molta gent ignora i que 
han sigut rellevants en la història i darrere d'ells ha hagut una dona. L'objetiu d'aquesta 
acció es fer conscients de la invisibilitata històrica a la que ha estat sotmesa la dona i  
la importància de la seua recuperació com a subjecte actiu de la nostra hitòria.
El lunes 7 de marzo a las 19 h. En la Biblioteca Municipal, la presentación del libro de 
Pilar Bellés "La Sombra", y la conferencia: Que buscan las mujeres en la relación de 
pareja

-TRANSPORTE ADAPTADO
Propuesta de Resolución de las solicitudes a fecha de hoy: 13 plazas.

-VACACIONES SAD
Inicio expediente para contratar un/a auxiliar de ayuda a domicilio por acumulación de 
tareas para las vacaciones de pascua.  Del 21 de marzo al 8 de abril

 



 

3.- Despacho extraordinario

No hay despachos extraordinarios

4.- Ruegos y preguntas 

-El  Sr.  Batalla  pregunta  si  hay  fecha  para  el  próximo  Plenario  Ciudadano.  El  Sr. 
Romero le contesta que todavía no hay fecha

-El Sr. Gandía quiere hacer constar que en el Acta de Junta de Gobierno (22/04/16), 
existe un error en la fecha del informe jurídico 05/16, emitido por la Secretaría de la 
Corporación, relativo a la propuesta de aprobación del convenio de colaboración entre 
el  Ayuntamiento  de Vinaròs y  Supermercados CONSUM (Exp.13204/2016).  Donde 
dice 22 de abril de 2016, debería decir, 22 de febrero de 2016.
Se trasladará a Secretaría.

Sin  haber  más  asuntos  que  tratar,  a  las  14:30  horas  de  la  fecha  indicada  en  el 
encabezamiento del acta, se levanta la sesión

                                DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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