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Fitxa nº: 29

Día: 17/06/2008

Tema: General

Lloc: Auditori de
Benlloch

Convocats

Presents

• Totes les associacions

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laura Mateu
Laura Alcalà
Eugeni Trilles
Àngel Ribés
Josep Orta
Fernando Chacar
Paqui
Satur
Juan José Edo
Fabiola
Àngels
José Luís Ansuategui
Verònica Martín
Míriam Martín
David Casanova
Xavi Ginés

Ordre del dia
1- Reglament de Participació
2- Avaluació Pressupostos Participatius
3- Campanya Reciclatge
4- Constitució Fòrum
5- Visita Tutor
6- Pla de Participació Pública Barranc de la Font

Contingut
1- S'informa de la publicació del RPC al BOP i la consegüent aprovació definitiva
d'aquest. Es facilita una còpia de la publicació i es comenta que el següent pas és la
constitució dels òrgans contemplats en el propi Reglament.
2- S'informa sobre l'execució de la inversió decidida en la consulta dels pressupostos
2007-2008 així com dels resultats obtinguts respecte la participació i es fa una
valoració. Es facilita als assistents l'acta de la signatura de l'adjudicació per valor de
menys de 19.530,00 € de l'obra. Diversos assistents fan comentaris sobre la idonitat de
l'elevació dels guals i el regidor d'urbanisme respon que és coneixedor dels comentaris i
que els ha trasmès a l'empresa contratista per a que els revise. Comenta, també, que
s'ha cenyit a la legislació vigent però que en tot cas amb els diners que queden per
adjudicar es podria modificar algun dels badens. Respecte la destinació dels diners no
adjudicats s'enceta una discussió entre partidaris de reservar-los per a la inversió de
l'exercici de l'any vinent i entre aquells que afirmen que s'han de destinar a la segona
opció de les més votades, que en aquest cas és la proposta de millores en el camp de
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futbol i adquissició de vestuari per a la Banda musical. Algunes veus indiquen que la
decissió no es pot prendre en aquesta reunió i menys referint-se a aquests
pressupostos ja que en el seu dia ja es va decidir què fer amb els diners exedents una
vegada realitzada la proposta més votada. Aquest comentari és assumit per tots com
cert i es decideix que per als pressupostos de 2009 es replantejarà tant el destí dels
diners sobrants com el tipus de proposta a incloure. Aquesta última decissió venia
donada pels comentaris crítics que es van expressar sobre la tipologia de propostes per
als pressupostos participatius en el sentit que algunes persones no veien amb bons ulls
propostes molt centrades en associacions concretes. També es va comentar que la
redacció d¡'algunes de les propostes podia resultar confusa.
3- El regidor de Medi Ambient va exposar la proposta que es feia des de l'Ajuntament
per tal d'abordar un dels majors problemes que l'Ajuntament es plantejava a l'actualitat.
El tractament dels residus sòlids urbans estava esdevenint un problema que es
manifesta en la imminent pujada del preu que el municipi paga pel transport i la gestió
d'aquests residus. Així, va proposar que el grup de treball col·laborés en una campanya
perl foment de l'ús de bosses biodegradables o reutilitzables. Es va obrir un debat en el
que es van tractar temes relatius a diversos tipus de respostes davant el problema dels
residus, entre les que es troben la reducció la reutilització i el reciclatge, els sistemes de
compostatge tant municipals com individuals… Davant de l'allau de propostes i les
ganes de treballar al respecte es va decidir formar un grup de treball que encapçalen
Fabiola i Maria Àngels i al qual es van sumar Satur, Paqui… El grup començarà els
seues treballs de forma imminent amb el suport dels tècnicas municipals.
Posteriorment es va proposar informalment la celebració d'una jornada en la que es
podria convidar a persones que puguen parlar d'experiències a altres localitats.
4- Una vegada aprovat i en vigor el Reglament de Participació Ciutadana cal constituir
de forma oficial els òrgans contemplats en ell. Es va emplaçar a fer-ho els proper dia 3
de juliol a les 19:00h convocant a les associacions de manera formal amb una carta i
amb la presència de Vicente Zapata. La constitució es farà en el Dipòsit de la
Participació.
5- Tractat en el punt anterior. També es va comentar al respecte que Vicente tenia
previst impulsar la diagnosi ambiental.
6- Sobre el Pla de Participació Pública es va indicar que calia fer una cosa semblant al
que s'havia fet amb el Pla General. Van sorgir diverses veus afirmant que en aquella
ocasió les preguntes eren confuses. Després d'intercanviar diverses afirmacions en
aquest sentit s'acorda portar endavant el procès el més aviat possible ja que quan
abans es faça abans es farà l'obra. Des de la regidoria d'indica que cal participar fent
referència al tipus d'obra per tal que aquesta siga acord amb l'estètica local.
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Conclusions
- Estem davant una nova etapa en el procés de Participació Ciutadana de Benlloch i
pertoca formalitzar certs processos.
- El tema medi mabiental és fonamental per al desenvolupament normal de la vida en la
nostra localitat i el fòrum és un lloc més que indicat per enfrontar-se amb aquest repte.
- Cal incorporar el major nombre de persones al procés per reforçar la seua
representativitat a nivell orgànic. En el nivell de la participació social val a destacar que
gaire-bé el 50% de la població ha participat en la consulta de pressupostos
participatius.

Tasques
- Comissió de treball sobre RSU. Cal organitzar el grup i treballar les diverses
propostes. En breu caldrà presentar propostes al Fòrum i coordinar l'inici de l'aplicació
de les que hagen estat aprovades.
- Constitució Fòrum de Participació Ciutadana. El proper dia 3 de juny a les 19:30 hores
en el Dipòsit de la Participació es formalitzarà la constitució del Fòrum. Es convocarà
les associacions per escrit.
- La regidoria d'obres públiques s'ha compromés a fer seguiment de l'efectivitat dels
badens per avaluar la seua idonitat.

Imatges

