
PROPOSTA DE FUNCIONAMENT DELS GRUPS DE TREBALL
DEL CONSELL SOCIAL

Considerant que en la reunió anterior es va determinar, a petició dels membres del Consell
Social,  que  les  sessions  prèvies  per  a  tractar  les  aportacions  d’este  organisme  als
pressupostos municipals es portara a terme mitjançant comissions de treball per àmbits, des

de la Regidoria de Participació Ciutadana es planteja la següent proposta de treball de

les comissions del  Consell Social, que inclou igualment un calendari de reunions.

Quant a la comissió de treball encarregada d’estudiar i proposar, si escau, modificacions al
Reglament del Consell Social, s’inclou també un calendari de reunions per al mes de juliol.

Pel  que fa a esta última qüestió,  l’estudi  de possibles  modificacions  del  Reglament  del
Consell Social, des de la Regidoria de Participació Ciutadana s’ha considerat oportú, a més
de  recollir  les  aportacions  que  puga  realitzar  este  organisme,  obrir  una  consulta  a  la
ciutadania perquè puga presentar també propostes de modificació del dit reglament. 

Esta  consulta  s’obrirà  en  el  Portal  de  Participació  consulta.burriana.es  a  través  d’una
aplicació específica. 

En este mateix web hi haurà disponible informació completa sobre el procediment que s’ha
de seguir perquè la ciutadania puga proposar les modificacions del Reglament del Consell
Social que considere oportunes.

Proposta de funcionament de les comissions de treball del Consell Social:
Pressupostos

1. Les  comissions  de  treball,  determinades  per  àmbits  i  àrees  d’interés  i  afinitat,  i
formades pels membres del Consell Social que voluntàriament s’han adscrit a cada
comissió,  es  reuniran  segons  el  calendari  de  reunions  per  al  mes  de  juliol  que
s’indica  a  continuació,  per  a  tractar  les  seues  aportacions  als  pressupostos  de
l’Ajuntament.

Calendari de reunions

- Comissió de treball d’assumptes socials: dia 5 de juliol.
- Comissió de treball de turisme i festes: dia 12 de juliol.
- Comissió de treball d’economia, ocupació, comerç, agricultura i pesca: dia 14

de juliol.
- Comissió de treball de cultura, educació i joventut: dia 26 de juliol.
- Comissió de medi ambient, mobilitat i sostenibilitat: dia 28 de juliol.
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2. L’objectiu  de les  reunions  és  presentar  i  recollir  les  iniciatives  que des de cada
associació o col·lectiu es considere convenient presentar, dins de l’àmbit respectiu,
per als pressupostos municipals.

Per a aconseguir un desenvolupament profitós de la reunió és molt convenient que
els  representants  de  cada  associació  o  col·lectiu  hagen  tractat  prèviament  esta
qüestió en les assemblees i juntes respectives, i aporten en la sessió els resultats de
les seues deliberacions.

A les dites reunions assistiran els regidors o regidores i el personal tècnic de cada
àmbit,  al  principi  o  al  final  de  la  sessió,  per  a  aclarir  possibles  dubtes  que  es
plantegen.

3. La  comissió  de  treball  ha  de  nomenar  un  secretari  o  secretària  entre  els  seus
membres perquè reunisca en un document totes les propostes que es presenten per
part dels diferents col·lectius.

4. El dit document serà el que s’elevarà al Plenari del Consell Social per a debatre’l i, si
escau, aprovar-lo.

5. Una  vegada  aprovat  pel  Ple  del  Consell  Social  es  remetrà  a  l’Equip  de  Govern
perquè, si escau, el tinga en consideració en el moment d’elaborar els pressupostos
municipals.

Proposta de funcionament de la comissió de treball  del  Consell  Social:
Reglament

1. Esta comissió de treball té per objecte estudiar i proposar, si escau, modificacions al
Reglament  del  Consell  Social,  i  està  formada  pels  membres  del  Consell  que
voluntàriament s’hi han adscrit.

2. La comissió es reunirà el dia 19 de juliol.

3. Per a aconseguir un desenvolupament profitós de la reunió és molt convenient que
els representants de cada associació o col·lectiu ja hagen tractat esta qüestió en les
assemblees i juntes respectives i aporten els resultats de les seues deliberacions.

4. A esta sessió podrà assistir personal tècnic adient per a aclarir possibles dubtes que
es plantegen. 

5. Esta comissió de treball  ha de nomenar un secretari  o  secretària  entre els seus
membres perquè reunisca en un document totes les propostes que es presenten per
part dels diferents col·lectius referents a la modificació del Reglament del Consell.

6. El dit document serà el que s’elevarà al Plenari del Consell Social per a debatre’l i, si
escau, aprovar-lo.

2



7. Una vegada  aprovat  pel  Ple  del  Consell  Social  es  remetrà  a  l’Equip  de  Govern
perquè en prenga coneixement i als efectes oportuns.

Borriana, 15 de juny de 2016
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