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MEMÒRIA CONSELL PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

JULIOL 2003 A DESEMBRE 2004 
 

S'ha pres com a referència el mes de juliol en coincidir amb el canvi de 
legislatura i la designació de la nova regidora que assumeix la Vicepresidència del 
Consell de Participació Ciutadana. 

S'agrupen en diversos  apartats les diferents accions que s'han realitzat pel Consell: 
1. Convocatòries: S'han realitzat 8 convocatòries, 4 en el 2003 i 4 en el 2004. En elles 

s'han inclòs els punts de l'ordre del dia que les diferents associacions que formen el 
Consell han remés a la Vicepresidència d'aquest. 

 
2. Acords: Els acords es prenen per majoria simple, intentant sempre arribar a un acord 

consensuat.  
Els acords adoptats en aquest període de temps han sigut:  

• Informar favorablement perquè entre a fo rmar part del Consell un representant 
de la Federació d'Associacions de Veïns de Vila-real  

 (18-9-03) 
• Remetre les actes en castellà a aquells representants que ho sol·liciten (11-11-

03) 
• Crear un Fòrum Social sobre la Ciutat del Taulellet (11-11-03) 
• Reconeixement als treballadors immigrants que al llarg de la història de Vila -

real han arribat i continuen arribant i amb el seu esforç han contribuït i 
contribueixen  a la prosperitat del municipi, i a la capacitat integradora dels 
veïns del municipi (21-04-04). 

• Traslladar a la Junta de Govern el malestar dels veïns de la zona de la plaça 
Milà respecte al bar Sabor (21-04-04). 

• Perquè el Ple Municipal torne a debatre l'adhesió o no a la Carta Municipal 
dels drets dels xiquets i de les xiquetes (21-04-04) 

• Rebutjar la proposta per a crear comissions sectorials (15-07-04) 
• Editar un fullet amb totes les activitats que es realitzaran per motiu del Dia 

Internacional dels Drets del Xiquet i de la Xiqueta (19-10-04). 
• Instar el regidor delegat de Biblioteques a què incloga en els pressupostos de 

l'any que ve crèdit suficient per a la creació de punts de connexió amb Internet 
en la Biblioteca Municipal, sense esperar que aquesta activitat siga 
subvencionada per la Conselleria, sense oblidar que aquest servei a la llarga 
s'hauria de posar en diversos llocs del municipi (19-10-04). 

• Els plens del Consell de Participació Ciutadana siguen bimensuals, que no 
s'allarguen més de les 23 hores, i que tots els vocals diran la seua opinió en una 
primera ronda, i si és necessari en una segona, controlant el temps i deixant 
parlar a tots per igual (19-10-04) 

• Rebutjar la proposta per a crear els consells sectorials: veïnal, d'acció social i 
de solidaritat, que segons la interpretació que fa el Síndic de Greuges de 
l'article 14 del Reglament de participació ciutadana han de crear-se encara que 
el propi consell s'haja pronunciat en contra (19-10-04) 

• Rebutjar la proposta  per a gravar les sessions del Consell i transcripció literal 
de l'acta (19-10-04). 

• Per a passar a Comissió informativa  la proposta de destinar el 0,7 dels 
ingressos totals de l'Ajuntament a projectes de cooperació (19-10-04) 

 
3. Informacions: 
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• Programa de la Regidoria de Sanitat, un delegat de SERVICAN, explica en 
què consisteix (15-07-2004) 

• El tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària explica el servei  alhora que 
demana col·laboració (15-07-2004) 

• El regidor delegat de Festes informa sobre les actuacions de la Junta Local de 
Festes (15-07-2004) 

• Presentació del servei de policia mediadora per l'inspector encarregat d'aquest 
(19-10-2004) 

• Suggeriments realitzats per les associacions locals als pressupostos del 2005, a 
proposta del regidor d'Hisenda i la de Relacions Veïnals      (19-10-2004) 

• Setmana Intercultural del 8 al 14 de novembre organitzada per serveis socials 
en col·laboració amb ACSUR Las Segovias (19-10-2004) 

• Relació de normes autonòmiques i municipals on es regula en matèria de 
contaminació acústica. Zones verdes al costat de l'av. de Tarancon. Empresa 
Herarbo SA i carrers  confrontants sense obrir.(14-12-2004) 

 
4. Gestions: 

 
• Enviament de cartes informatives a associacions locals perquè formen part del 

Consell, així com als consells sectorials en actiu. 
• Enviament de cartes a totes les regidories perquè envien al Consell tots aquells 

temes que consideren oportuns. 
• Organització de l'Aplec de la Solidaritat els dies 17 i 18 d'octubre de 2003. 
• Remissió d'acord amb la Junta de Govern Local sobre el malestar dels veïns 

del bar ubicat en la plaça Milà. 
• Proposta a Ple Municipal del reconeixement dels treballadors immigrants que 

al lla rg de la història de Vila-real han arribat i continuen arribant i que amb el 
seu esforç han contribuït i contribueixen a la prosperitat del municipi, així com 
a la capacitat integradora dels veïns del municipi (Ple del 28 de juny de 2004). 

• Remissió al regidor de Biblioteques de l'acord adoptat pel Consell sobre la 
necessitat de crear llocs públics de connexió a Internet en la Biblioteca 

• Edició de fullets sobre els actes que es realitzaran en el  municipi 
commemorant el Dia Internacional dels Drets del Xiquet i de la Xiqueta. 
També es va realitzar un pòster amb la declaració dels drets dels xiquets. 
Remetent-se a les entitats socials i centres escolars del municipi. 

• Realització d'informes sol·licitats pel Síndic de Greuges, arran de la queixa 
presentada per l'associació de veïns Carinyena per no haver creats els consells 
sectorials que recomana el Reglament de participació ciutadana. 

• Recerca pels ajuntaments confrontants d'ordenances sobre funcionament dels 
casals en festes patronals, sol·licitades pel Consell per al seu estudi. 

 
 

5. Propostes remeses al Consell per al seu estudi: 
 

• Reglament d'ús de locals adscrits a Serveis Socials, a fi que feren els 
suggeriments pertinents (11-11-03) 

 
6. Nous representants 
 

• El 7-10-2003 s'incorporen al Consell representants de l'Associació de 
Voluntaris d'Acolliment Familiar i d'Esquerra Unida-L’Entesa. 

• El 14-12-2004 s'incorpora el representant de la Coordinadora d'AMPA de 
Vila-real. 
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7. Difusió 

 
 

• S'està treballant junt amb el Departament d'Informàtica perquè aparega una 
secció dedicada al Consell de Participació Ciutadana, on es publicaran les 
actes, les convocatòries, i aquelles notícies referents al Consell. 

• També s'està buscant la fórmula perquè apareguen les actes en el periòdic 
municipal. 

 
 
 
 
 
 
Mª Eugenia Martínez Soriano 
Secretària del Consell de Participació Ciutadana 
 
 
 
 
Vila-real, 14 de gener de 2005 
 
 

 


