AJUNTAMENT D’OLIVA
Proposta de l'alcaldia de la creació del CONSELL LOCAL DE SEGURETAT.
Es proposa la seua creació i posada en funcionament com a òrgan de
representació i participació permanent de la ciutadania en l’anàlisi, la
planificació i l’execució del sistema local de seguretat pública d’Oliva.
Inicialment, tindria assignades les funcions següents:
·

Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública a Oliva.

·

Participar en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del futur Pla de
Seguretat Local, com a representació col·legiada de la ciutadania,
conjuntament amb l’Ajuntament.

·

Designar una persona delegada del Consell per a participar a la Junta Local
de Seguretat, quan esta ho requerisca amb motiu de la particular afectació
que puguen tindre els assumptes a tractar per als ciutadans.

·

Elaborar propostes d’actuació en matèria de seguretat pública i elevar-les a
la Junta Local de Seguretat, així com al Ple de l’Ajuntament.

·

Elaborar programes i procediments per a una eficaç comunicació,
coordinació i col·laboració entre els cossos de seguretat, els serveis i els
òrgans amb competències en matèria de seguretat pública, i la ciutadania.

·

Participar en l’elaboració i l’execució d’accions preventives, formatives i
informatives en matèria de seguretat pública i promoure-les.

·

Fomentar la implicació i la participació en el sistema de seguretat local de la
resta de ciutadans pertanyents a col·lectius que representen els membres
del Consell.

·

Qualsevol altra funció que li atribuïsca o delegue el Ple de l’Ajuntament o la
Junta Local de Seguretat.
Pel que fa a la composició, el Consell estarà presidit per l’Alcaldia, o amb qui
delegue. Com a vocals en formaran part representants dels cossos i serveis de
l’Administració implicats en el sistema local de seguretat pública d’Oliva;
regidors designats pels diferents grups municipals; representants
d’organitzacions com Creu Roja, Voluntaris de Protecció Civil; representants de
la ciutadania a través del món associatiu: associacions de veïns, pensionistes,
centres escolars, associacions empresarials (Associació de Comerciants d’Oliva,
Gastroliva, sindicats agraris...). Així com qualsevol altra persona de reconeguda
vàlua o coneixements específics que, quan el tractament d’un tema concret ho
faça aconsellable, siga convocada o autoritzada pel president del Consell, per
iniciativa pròpia o a proposta dels membres.
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