MEMÒRIA CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2006

Durant l'any 2006 el Consell de Participació Ciutadana s'ha reunit cinc vegades
en sessió ordinària:
Han participant en elles les entitats següents:
•

Creu Roja Assemblea local de Vila-real

•

ACUDIM

•

ACSUR-Las Segovias

•

AVIAR

•

AV Barri del Pilar

•

AV Sant Ferran

•

AV La Unió

•

AV El Progrés

•

AV Carinyena

•

AV La Sénia

•

AV Barri de l'Hospital

•

AV Barri de la Soledat.

•

Consell Escolar Municipal

•

Associació de jubilats i pensionistes La Murà

•

Associació de jubilats i pensionistes Julián Besteiro

•

AVAF

•

Coordinadora d'AMPA de Vila-real

•

PP

•

PSOE

•

EU-L’Entesa

•

Bloc Nacionalista Valencià

S'han presentat per a la seua discussió les propostes següents:
1

Proposta alternativa a la creació d'un pàrquing subterrani i en la superfície una
zona verda en el solar on s'ubicava el col·legi Pius XII, presentada per EUL’Entesa.

2

Proposta perquè s'igualen les ajudes econòmiques que reben les famílies
extenses amb les que reben les famílies educadores, per part de la Generalitat
Valenciana, presentada per AVAF.

3

Proposta per a organitzar un Ple infantil per a commemorar el Dia Internacional
dels Drets dels Xiquets i de les xiquetes, presentada per AVAF.

4

Proposta per a organitzar una taula redona sobre models de família, presentada
per la coordinadora d'AMPA.

5

Proposta per a modificar els terminis per a justificar les subvencions que regula
l'ordenança de concessió de subvencions a organitzacions no governamentals
que dediquen la seua activitat a la cooperació i al desenvolupament de països
subdesenvolupats, presentada per ACSUR-Las Segovias.

6

Proposta per a realitzar un curs de gestió d'associacions, presentada per la
Regidoria de Relacions Veïnals i Participació Ciutadana..

7

Proposta per a posar en la pàgina WEB de l'Ajuntament les dades de les
associacions que formen el consell, presentada per la Regidoria de Relacions
Veïnals i Participació Ciutadana.

8

Proposta d'estudi d'un procediment perquè no es formen cues quan es fa la
inscripció a activitats organitzades per l'Ajuntament, presentada per l’AV
Carinyena.

9

Proposta de logotip per al Consell de Participació Ciutadana, presentada per la
Regidoria de Relacions Veïnals i Participació Ciutadana.

10 Proposta de creació d'un Consell municipal per a la igualtat de gènere,
presentada pel PSOE.
11 Propostes d'activitats a realitzar pel Consell de Participació Ciutadana:
− Activitat per a celebrar el Dia Internacional dels Drets dels Xiquets i de
les xiquetes, d'AVAF, que consisteix a pintar una paret amb els drets
dels xiquets i de les xiquetes.
− Col·laboració amb el programa “Barris i Comerç”

S'han aprovat les propostes següents:
1. Proposta perquè s'igualen les ajudes econòmiques que reben les famílies extenses
amb les que reben les famílies educadores, per part de la Generalitat Valenciana,
presentada per AVAF. Va ser aprovada pel Ple municipal del dia 27 de març i remesa a
la Generalitat Valenciana amb registre d'entrada del dia 11 d'abril.
2. Proposta per a organitzar una taula redona sobre models de família, presentada per
la coordinadora d'AMPA. Aquesta taula redona es va dur a terme el dia 6 de maig en el
Termet de l'ermita.
3. Proposta per a modificar els terminis per a justificar les subvencions que regula
l'ordenança de concessió de subvencions a organitzacions no governamentals que
dediquen la seua activitat a la cooperació i al desenvolupament de països
subdesenvolupats, presentada per ACSUR-Las Segovias. El 18 de desembre es va
aprovar en el Ple municipal una modificació de l'Ordenança que amplia en 4 mesos el
termini de justificació.
4. Proposta per a realitzar un curs de gestió d'associacions, presentada per la Regidoria
de Relacions Veïnals i Participació Ciutadana. El curs denominat Participació i gestió
d'associacions, de 15 hores de duració, es va realitzar els dies 3, 5, 17, 19 i 25 d'octubre
i van participar 17 persones.
5. Proposta per a posar en la pàgina WEB de l'Ajuntament les dades de les associacions
que formen el consell, presentada per la Regidoria de Relacions Veïnals i Participació
Ciutadana. Es va passar una fitxa a cada associació perquè facilitarà les seues dades i
així col·locar-los en la pàgina WEB. Només han passat les dades dues associacions i ja
apareixen en la pàgina web, en la secció de Participació Ciutadana.
6. Proposta d'estudi d'un procediment perquè no es formen cues quan es fa la inscripció
a activitats organitzades per l'Ajuntament, presentada per l’AV Carinyena. Passa a
Comissió informativa el dia 16 d'octubre i ho tornen al Consell perquè aclarisca en
quines activitats es fan les cues.
7. Proposta de creació d'un Consell municipal per a la igualtat de gènere, presentada pel
PSOE.
8. Propostes d'activitats a realitzar pel Consell de Participació Ciutadana:
Activitat per a celebrar el Dia Internacional dels Drets dels Xiquets i de les xiquetes,
d'AVAF, que consisteix a pintar una paret amb els drets dels xiquets i de les xiquetes.
Aquesta activitat s'ha programat per a l'any 2007, i consisteix en el fet que els xavals
pinten una paret amb els drets dels xiquets i de les xiquetes, al mateix temps que es
realitzen activitats d'animació, etc.
Col·laboració amb el programa “Barris i Comerç”. Es col·labora pagant el castell
unflable que es munta quan es fa l’exposició al carrer, en col·laboració amb les
associacions de veïns. Ja s'han realitzat en dos barris.

Vila-real, gener de 2007

M. Eugenia Martínez Soriano
Secretària del Consell de Participació Ciutadana

