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Día: 03/07/2008
 

Fitxa nº: 30 Tema: Constitució Fòrum de 
Participació Ciutadana 

Lloc: Dipòsit de 
la Participació 

Convocats  
• Totes les associacions i entitats (22), per 

telèfon, per escrit i per sms. 

Presents 
• Laura Alcalà (Partit Popular) 
• Eugeni Trilles (AC Pitxurrull) 
• Àngel Ribés (PSOE) 
• Paqui  
• Satur (Cooperativa La Unió) 
• Juan José Edo (Alcalde) 
• Àngels (CRA Trescaire) 
• Josep Sancho (Banda Amor a l'Art) 
• Inmaculada Mateu (Amics de Subarra) 
• José Luís Ansuategui (Club de 

frontennis) 
• Toader Cuciureanu (AC Rumana) 
• Maria Ferreres (Grup de Danses) 
• Joaquín Muñoz (Parròquia de Benlloch) 
• Carmen de la Torre (AJP la Belloquina) 
• Carmen Casanova (AJP la Belloquina) 
• Concepción Ansuategui (Amics de 

l'Adjutori) 
• Carlos Casanova (Penya Barça) 
• David Casanova (Club de futbol 

Benlloch) 
• Vicente Zapata (Tutor UJI) 
• Xavi Ginés (Tècnic Ajuntament) 
 

Ordre del dia 
1- Constitució Fòrum 
 

Contingut 
1- Es passa llista de les associacions i entitats assistents. 
2- S'informa de la transcendència de la reunió i de la importància del Fòrum. 
S'esmenten algunes de les seues funcions i Vicente Zapata procedeix a comentar la 
importància que des de fora se li dóna al procés de Benlloch. 
3- Es procedeix a donar per constituït el Fòrum amb les associacions registrades al 
Registre Municipal: AMPA Trescaire; AC Amics de Subarra; AC Tahalfazar; AJP Daniel 
Fortea; AC Rumana; Banda Amor a l'Art; Centre Excursionista Ratàfia; Club de 
Frontennis; Grup de Danses; Penya Barcelonista; Penya Taurina; AC Pitxurrull. A més 
com a membre del Fòrum hi ha l'Alcalde.   
4- Es commina a les associacions que no ho estiguen a que es registren per a passar a 
formar part automàticament del Fòrum. 
5- Es consulta al Fòrum la conveniència d'incoporar les entitats de relleu proposades 
que són: Cooperativa de Benlloch; Partit Socialista; Partit Popular; Parròquia; CRA El 
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Trescaire. Per aclamació s'accepta la seua presència al Fòrum.   
6- Es passa a debatre la forma d'elecció dels càrrecs. En aquest punt es produeix un 
debat sobre la transcendència dels càrrecs i la implicació de la població en el procès 
d'Agenda 21 Local. Davant de la l'absència de candidatures es fa un recès de 10' per a 
repensar la situació. Represa la reunió es decideix postposar l'elecció de càrrecs a una 
reunió que tindrà lloc el proper 15 de juliol.  
7- Es tracta el tema de les comissions de treball i es proposa la creació de tres:  
     -Medi Ambient i Residus. 
     -Pressupostos Participatius. 
     -Diagnòstic participatiu.  
Es comenta que és necessari funcionar a través de comissions de treball per agilitzar 
els processos. Aquestes han de tindre responsables i una vegada tinguen elaborades 
propostes caldrà que les aporten al Fòrum que és l'Organ decissor.   

Conclusions 
Ja n'hi ha Fòrum creat, però la timidesa, la modèstia, la càrrega de traball dels 
assistents o la por a ser cap de turc en cas de problemes ha fet que no hi haguen 
càrrecs del Fòrum, una figura imprescindible en el procés de formalització de la 
Participació Ciutadana.  
El Fòrum i el Reglament que el legitima és una ferramenta importantíssima amb què el 
poble s'ha dotat a través del consens dels dos grups polítics municipals. Representa 
una oportunitat singular per a construir un futur entre tots i totes però també accentua 
els temors i les probabilitats de cansament.     

Tasques 
- Difusió Reglament imprès. 
- Preparar candidatures. 

Imatges 
 
 

 
 



Daniel Agut Mateu

12181 Benlloch

CONVOCATÒRIA REUNIÓ

Per la present, com a representant de “Ass. Jub. i Pens. La Belloquina” se li

convoca a la reunió que celebrarem el proper dijous dia 3 de juliol  a les

19:30h  en  el  Dipòsit  de  la  Participació  (carrer  de Remur  s/n)  per  tal  de

constituir  de forma oficial  el FÒRUM DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE

BENLLOCH.

Aquest nou organisme suposarà una nova etapa en el procés de participació

ciutadana de què este poble és exemple. 

És per això que li recalque la importància de la seua presència en aquesta

reunió  ja  que  d’eixa  forma  la  seua  associació  podrà  comptar  amb  un

representant oficial al FÒRUM.

Per a què servirà el Fòrum:

- Canalitzarà els suggeriments i les idees que els veïns i les veïnes de 

Benlloch vulguen transmetre a l’Ajuntament.

- Serà un òrgan consultiu de l’Ajuntament en temes com els 

pressupostos municipals i altres assumptes de gran importància.

- Organitzarà el sistema de Pressupostos Participatius que cada any 

es fa a Benlloch.

- Serà òrgan de control de la política municipal en termes generals.

- Coordina les comissions que puga crear per a temes concrets (medi 

ambient, cultura...).

Qui pot ser membre del Fòrum:
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- Un membre de cada associació donada d’alta al Registre Municipal 

designarà a l’efecte.

- Dos representants de la ciutadania que hauran de ser triats per 

votació.

Cada quant es reuneix el Fòrum:

- Com a mínim una vegada a l’any i tantes vegades com es 

decideixca.

Té seu el Fòrum?:

- La seu del Fòrum no és l’Ajuntament. El fòrum té personalitat pròpia i

té la seu al Dipòsit de la Participació Ciutadana, on les associacions 

que vulguen també la tindran.

 

Atentament;

El Grup de Treball de l’Agenda 21 Local de Benlloch.
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