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Fitxa nº: 41

Día: 28/07/2011

Tema: Reunió Ordinària Fòrum

Lloc: Dipòsit de
la
Participació

Convocats

Presents

• Cooperativa La Unió.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associació Pitxurrull.
Associació Tahalfazar.
Associació Amics de Subarra.
Associació Amics de la Mare de
Déu de l'Adjutori.
Associació Ratàfia.
AJP La Belloquina.
AMPA CRA El Trescaire de
Benlloch.
AJP Daniel Fortea.
Grup Popular.
Grup Socialista.
Banda Amor a l'Art.
Grup de danses Rabalaire.
Associació Rumana.
Associació Islàmica/Marroquina.
Parròquia de Benlloch.

Àngel Ribés
Paqui Bellés
Manoli Bellés
Xavi Ginés
Eugeni Trilles
Àngels Escuriola
José Orta
Carles Casavona
José Fabregat

• Penya Barça
• Cra El Trescaire

Ordre del dia
1.

Avaluació sobre la represa de treballs de l'Agenda 21 després d'eleccions

2. Presentació de nous representants.
3. Pressupostos Participatius 2011.
1. Informe de l'estat d'execució dels pressupostos 2010.
2. Disseny del procés de Pressupostos 2011.
2. Propostes de futur.
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Contingut
3.1. S'altera l'ordre de la reunió i es passa directament al punt de l'Ordre 3.1. Àngel
Ribés, Alcalde de Benlloch, explica l'estat d'execució de la inversió triada en el procés
de pressupostos participatius. Serà a partir de setembre que les obres s'iniciaran
després de que la Dipùtació haja acabat els seus tràmits i de que l'empresa amb la
que s'havia de convinar l'obra haja reanudat els treballs. En qualsevol cas tan sols
resta una autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
2.
Continuant amb l'alteració de l'Ordre Àngel Ribés, que abans era el regidor
representant del Grup socialista al Fòrum i que ara és Alcalde, es despedeix donant el
relleu a Carles Casanova, nou representant del Grup socialista al Fòrum.
1. Eugeni, President del Fòrum, explica a què ha respost la parada que durant una
mesos ha tingut el Fòrum i les actuacions que per part de la junta ha hagut: Comentar
amb els polítics l'aturada del les reunons per a no interferir en el procés. Animar a que
els grupas que es presentaren incorporaren en els seus programes el compromís de
donar suport al procés.... Tots dos grups van assumir el compromís.
3.
Cal posar-se a treballar d'immediat ateses les dates i el retràs que portem. El
límit de lliurament de propostes és el dia 1 de setembre. Cal fer difusió i actuar ràpit.
SS'adjunta el calewndari d'accions en la secció de tasques
4.
Punt extra: Carles introdueix un punt actuant en nom de l'Ajuntament. Aquest
demana opionió al Fòrum sobre la forma de resoldre una problemàtrica sorgida al
Pinar al voltant de la prohibició adoptada per l'Ajuntament de l'accés dels animals de
comanyia al Pinar. S'enceta un debat intens que no acaba amb conclussions més
enllà de la idea que cal conscienciar la població.

Conclusions
Cal fer molta difusió de tots els processos oberts.

Tasques
Pressupostos:
1. Cap de setmana )Sants Màrtirs:
1. Recollida de propostes per part de les associacions durant el cap de
setmana.
2. Bans anunciant que qui vulga fer propostes es dirigisca a les associacions o
diumenge a l'Ermita.
3. Es posarà taula a l'Ermita amb informació i Urna per a propostes. S'han fet
torns per estar a la taula.
2. Dilluns 1/08/2011 es queda al Dipòsit a les 19:30 per consensuar les propostes i
fer el llistat que anirà a votació.
3. Dimarts dia 2, Xavi rep les propostes i comença la impressió dels fulls.
4. Divendres 5/8/11:
1. a les 19:00h al Dipòsit es queda per recollir les fulles i començar a repartir
pel poble. Cada associació es fa càrrec d'una zona del poble. El termini per a
repartir és fins dijous 11.
2. Inici campanya de Bans i d'animació al vot.
3. Repartiment d'urnes.
4. Inici del votacions.
5. Dijous 25/08/11.
1. Fi votacions.
2. 19:00h. Dipòsit: Recollida d'urnes i recompte.

Imatges
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Ordre del dia reunió Fòrum de l'Agenda 21 Local:
Dia: 28 de juliol.
Hora: 20:30
Lloc: Dipòsit de la Participació
Convidats:
– Cooperativa La Unió.
– Associació Pitxurrull.
– Associació Tahalfazar.
– Associació Amics de Subarra.
– Associació Amics de la Mare de Déu de l'Adjutori.
– Associació Ratàfia.
– AJP La Belloquina.
– AMPA CRA El Trescaire de Benlloch.
– AJP Daniel Fortea.
– Grup Popular.
– Grup Socialista.
– Banda Amor a l'Art.
– Grup de danses Rabalaire.
– Associació Rumana.
– Associació Islàmica/Marroquina.
– Parròquia de Benlloch.
– Vicente Zapata (UJI).

ORDRE DEL DIA
1. Avaluació sobre la represa de treballs de l'Agenda 21 després
d'eleccions.
2. Presentació de nous representants.
3. Pressupostos Participatius 2011.
1. Informe de l'estat d'execució dels pressupostos 2010.
2. Disseny del procés de Pressupostos 2011.
4. Propostes de futur.
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