
 

                      

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
6727/2016  Ordinaria 08/06/16 13:15
Horario Lugar
De 13.15 a 13.50 horas Sala de Juntas- 

Ayuntamiento

 
Asistentes

 
Ausentes

MªCARMEN RUIZ RUEDA,PRESIDENTA
HUGO ROMERO FERRER
ENRIC PLA VALL
MARÍA CANO PALOMO (en sustitución de Begoña 
López Branchat)
GUILLEM ALSINA GILABERT (en sustitución de 
Marc Albella Esteller)
JORDI MOLINER CALVENTOS
LUIS GANDIA QUEROL
ANABEL MATAMOROS CENTELLES(en sustitución 
de Elisabet Fernánde Millán)
CARLA MIRALLES CASTELLÁ
Mª DOLORES MIRALLES MIR
JOSEP LLUIS BATALLA CALLAU

 ELISABET FERNANDEZ MILLÁN (excusa 
ausencia)
MIGUEL A. VIDAL PASCUAL
MARC ALBELLA ESTELLER (excusa ausencia)
BEGOÑA LÓPEZ BRANCHAT (excusa ausencia)

María Ángeles Lorente Mirallas- Secretaria

  
ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de fecha 10 de mayo 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 10 de 
mayo de 2016

Se aprueba el acta 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 : 

Primero:
Hace entrega a los grupos políticos de copia de la reunión en la avenida Pio XII 

 



 

APUNTS DE LA REUNIÓ A PIUS XII.
17 MAIG DE 2016 A LES 19.30 HORES

1 Plagues, elevat número de rates a les places i carrers 
sobretot als més propers als solars abandonats. 

2 C/ Aragó, piscina. Promoció Augimar. És un «vertedero»
3 C/ Aragó. Aparcaments de terra, solar privat. 

Problemes amb la pols. 
4 PAI VINALAB, Manteniment dels vallats. Que no es 

permeti l'accés a gossos. Perillositat per les obres 
inacabades. Hi ha forats.

5 C/ Andalusia. Olor clavegueram.
6 Aparcaments C/Aragó. Aparquen caravanes, camions. 

Temor a la intrusió a cases veïnes.
7 Arbres C/Andalusia, brutícia. 
8 C/ Andalusia,20. Problemes tapes clavegueram. 
9 Falten papereres. De la panaderia xusquet al c/s. 

Joaquim
10 Proposta d'instal·lar contenidors soterrats
11 Zona Pio XII, problemes en la xarxa de Telefonia. 

Filtres.
12 C/Andalusia. Proposta d'aparcament quinzenal o mensual 

a cada banda de carrer. Pagament de tasses a mitges 
entre els veïns. 

13 C/Asturies. Plagues cucaraches.
14 C/ sta. Isabel. Jardí. Els veïns trenquen els arbres. 

Posar pilons de seguretat.
15 Tapar escocells(alcorque) per facilitar el pas a gent 

en mobilitat reduïda i carrets de xiquets.
16 Falta llum. Inici Av. Madrid, i C/ Astúries
17 Falta pressió de suministre d'aigua. C/Andalusia i 

C/Asturies
18 Mal estat dels paviments i voreres de la pl. Sant 

Andreu
19 Antena telefònica. Càncer? Hi ha estudis del barri?
20 Edifici Capítol (pablo ruiz picasso). Risc de caiguda 

de planxes de vindre dels balcons.
21 Proposta, espai lliure enfront Vinalab. Zona de jocs 

infantils. Porteries i canastes.
22 Fer un cens de gossos, i aplicar un impost. 
23 Direccions de carrers. Abans de fer canvis, consultar 

als ciutadans. Exemple: sortides al C/Pilar. Falta 
visibilitat.

24 C/ Astúries, 97. Davant del Pai Vinalab. Està ple de 
brossa. Rates, defecacions de gossos. Olors. Poc 
control policial. Risc incendi. Reclamen un vallat de 
forma decent.

25 C/Rioja-C/ Pilar. Falta visibilitat. Problemes amb la 

 



 

zona de carrega i descarrega. La policia no aparca bé.
26 Solars bruts i abandonats. C/ Asturies
27 Estat del Pai Vinalab. Veïns en mal estar. 
28 C/ sta. isabel. La sortida del garatge és mínima per 

la proximitat de l'estacionament de vehicles al 
carrer. Reclamen més amplària a la sortida de 
garatges.

29 Mosquits
30 Club lili. Local abandonat. Rates, serps. Pius 

XII-Pl.Sant Andreu. 

31 pl. sant andreu. Bancs i jocs infantils
32 Més zones de carrega i descarrega en la zona del 

mercadona per al altres negocis. 
33 Ampliar la zona de vado en garatges, ja que es paga 

per els metres de façana de la vivenda i no la porta 
del garatge. Augmentaria la seguretat i visibilitat en 
les sortides de vehicles. 

34 C/Andalusia. Arrancar arbres. 
35 Pius XII. Excés de velocitat. Prohibir gir esquerra al 

C/aragó
36 Abandonament de solars del sur13. Pius XII. Sòl 

urbanitzable.
37 C/ sant andreu. No existix ni a cadastre ni correus
38 C/Murcia. Control policial a joves problemàtics per la 

zona. 
39 Control horari de tirada de basures als veïns
40 C/Andalusia 89 i 89bis. Crea confusió a correus i 

veïns. 

Segundo:

Se entrega copia de los presupuestos participativos  2016-2017 a los grupos políticos

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2016 – 2017
FASE 1. RECOLLIDA PROPOSTES.  14 JUNY – 15 AGOST. 
ASSEMBLEES VEÏNALS
Totes les propostes d'aquestes reunions seran analitzades per tècnics i regidors, amb 
l'objectiu  d'escollir  aquells que tinguen suficient  cos,  en quant  a importància,  nivell 
d'intervenció tècnica i/o econòmica per part de l'ajuntament. 
Aquelles propostes que siguin viables de resoldre mitjançant actuacions mínimes o 
més puntuals no seran incloses dins del llistat de propostes per als pressupostos 2017. 
[[      Assemblees veinals fora de la fase de recollida de propostes:
-23 Agost; Carrers compresos entre: Barbiguera, Triador, Cales i Deveses. 
-7 Setembre; Carrers compresos entre: MªAuxiliadora, Leopoldo Querol, 29 Setembre i 
Pablo Iglesias. 

 



 

Aquestes assemblees que no entren dins de la FASE 1 de recollida de propostes, 
passaran el mateix procés que les assemblees que si que estan dins del període de la 
FASE 1. Amb la diferencia que si hi han propostes interessants i amb contingut per 
introduir-les  dins  del  total  de  propostes  dels  pressupostos  participatius,  entrarien 
directament a l'estudi tècnic i de viabilitat dels tècnics de l'ajuntament, (FASE 4 (del 2 
de Setembre al 16 de Setembre.))          ]] 
BÚSTIES.
Durant la FASE 1, «RECOLLIDA DE PROPOSTES», estaran disponibles en diferents 
dependències municipals unes urnes junt amb uns formularis. En aquests qualsevol 
persona podrà escriure la seva proposta i introduir-la posteriorment a la urna. 
Lloc  d'ubicació  de  les  urnes;  Ajuntament  de  Vinaròs,  Pavelló  Municipal,  Biblioteca 
Municipal, Informació i Turisme, Mercat Municipal, C.C. Vinalab i Casal jove.
PÀGINA WEB.
A  la  pàgina  web  participa.vinaros.es  es  podran  introduir  les  propostes  per  als 
pressupostos 2017 seguint les passes que es recomanen en aquesta. 
Totes  les  propostes  rebudes  per  qualsevol  dels  tres  canals,  seran  analitzades, 
estudiades i posades en valor per tècnics municipals. 
FASE 2.  1 ERA REVISIÓ DELS TÈCNICS. 15 AGOST – 19 AGOST. 
Un primer anàlisi general per part dels tècnics municipals per filtrar aquelles propostes 
que no siguin viables, responent a criteris de viabilitat tècnica i econòmica. 
Aquelles propostes que no siguen de competència municipal o que sent competència 
municipal,  el  servei  està  externalitzat,  es  faran  arribar  a  les  empreses  o  òrgans 
competents.
FASE 3. RECOLLIDA D'AVALS. 19 AGOST – 2 SETEMBRE
Mitjançant la web participa.vinaros.es les propostes que passen la primera tria dels 
tècnics, es penjaran a la web. En aquesta web tindran un període de recollida d'avals. 
El sistema de recollida d'avals serà el simple fet de petjar i votar com a màxim 5 de les 
propostes que creguis més interessants per a incloure en els pressupostos 2017.
Les 30 propostes en més avals passaran a la següent fase. 
A la  planta  baixa  de l'ajuntament  s'oferirà  accés a  ordenador  i  internet  per  poder 
participar en aquesta fase. 
FASE 4. FILTRE TÈCNIC. 2 SETEMBRE – 16 SETEMBRE
Aquestes 30 propostes que rebin més suport durant la fase anterior, s'informaran amb 
més detall, s'inclourà una descripció i s'informarà per part dels tècnics de la viabilitat 
tècnica de la proposta i també del cost econòmic aproximat de la mateixa. 
Amb aquesta informació més detallada els ciutadans podran votar aquelles propostes 
que troben més interessants per a Vinaròs. 
FASE 5. VOTACIÓ PÚBLICA I PRESENTACIÓ. 17 SETEMBRE – 31 OCTUBRE 
Amb la informació més detallada de cada proposta, es passaran a votació definitiva les 
30 propostes mitjançant la web, participa.vinaros.es . D'aquestes les 12 més votades 
seran aquelles que s'inclouran en els pressupostos 2017.  
A la  planta  baixa  de l'ajuntament  s'oferirà  accés a  ordenador  i  internet  per  poder 
participar en aquesta fase.

 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
La Comisión de Junio está pendiente de realizarse a lo largo de esta semana

-TARJETA DORADA

 





 

El  periodo  de  duración  de  la  beca  será  de  dos  meses,  comenzando  el  periodo 
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2016
4.- RESOLUCIÓN DE LA CONSELLERÍA DE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA PARA LA 
UPCCA 2016
RESOLUCIÓN: 28.000,00€

25.500,00€ Para gastos de personal
  2.500,00€ Para gastos de mantenimiento

SOLICITADO: 48.023,84€
44.023,84 € Para gastos de personal
  4.000,00€ Para gastos de mantenimiento 

SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN:
1.-El día 25 de mayo remisión solicitud de subvención para el desarrollo de programas 
de atención de necesidades e inclusión social a menores y sus familias en periodo 
estival  para  el  ejercicio  2016,  según  la  orden  12/2016,  de  13  de  mayo,  de  la 
vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas
Cuantía solicitada: 9.100,00€, para 35 plazas
2.-  El  día  6  de junio  se  han convocado las  subvenciones destinadas a  entidades 
locales de la Comunidad Valenciana para la financiación de gastos corrientes de las 
Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia social (AMICS) 2016
Se ha iniciado el expediente de solicitud. Plazo hasta el 7 de julio
Por  último  informa  que  próximamente  comenzará  el  curso  de  formación  para 
cuidadores/as  no  profesionales  de  personas  con  dependencia  derivada  de  la 
discapacidad física o sensorial. En la próxima comisión se entregará información del 
mismo.

3.- Despacho extraordinario

No hay despachos extraordinarios

4.- Ruegos y preguntas 

El Sr. Romero informa de la Iniciativa cultural y de participación denominada el Kiosko 
del  Arte.  Prevista  para  la  primera  semana  de  julio  y  para  ello,  se  habilitarían 
espacios:Limbo,  Capilla  Santa  Victoria,  antiguo  convento  San  Francisco  y  las  dos 
pérgolas del paseo.
Cualquier persona que quiera hacer algo cultural, sólo tiene que solicitarlo por escrito 
al Ayuntamiento.

El Sr. Batalla pregunta por el tipo de correo que repartiría la Asociación COCEMFE. El 
Sr. Romero contesta que únicamente el correo ordinario.

Sin  haber  más  asuntos  que  tratar,  a  las  13:50  horas  de  la  fecha  indicada  en  el 
encabezamiento del acta, se levanta la sesión

                                DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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