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Día: 28/11/2006
 

Fitxa nº: 22 Tema: General 

Lloc: Auditori de 
Benlloch 

Convocats  
  Totes les associacions 

Presents 
  Inma Mateu 
  Laura Mateu 
  Laura Alcalà 
  José María Roca 
  Eugeni Trilles 
  Àlvar Andreu 
  Àngel Ribés 
  Nube 
  Rebeca Domingo 
  Josep Orta 
  Josep Sáncho 
  Daniel Mas 
  Xavi Ginés 
 

Ordre del dia 
1- Informe sobre els Pressupostos participatius i les obres en l'antic Ajuntament. 
2- Informe sobre el Registre d'Associacions. 
3- Informe sobre el Reglament de Participació Ciutadana. 
4- Proposta d'agermanament amb Bell-lloc d'Urgell 
5- Proposta de PGOU participatiu. 
6- Precs, suggenriments i preguntes. 
 

Contingut 
1- S'informa sobre el procés de pressupostos participatius, el resultat d'aquests i l'estat 
de la inversió decidida en la iniciativa. Es considera un èxit de participació i es 
considera que el procediment va ser fàcil i senzill el que va fer que la gent s'animés a 
participar. Sobre la inversió el regidor indica que es destinarà a la reparació del sostre 
de l'edifici en mal estat i a redactar el projecte. 
2- S'informa que en aquest registre a dia de hui tan sols hi ha 5 associacions amb els 
papers en regla. S'anima a que la resta ho facen. 
3- S'informa que el reglament està patint un retràs en la seua aprovació ja que la 
càrrega de treball de secretaria municipal està enderrerint la seua informació. El 
Regidor es compromet a fer seguiment d'aquesta tramitació. Es comenta que és 
necessari comptar amb el Reglament ja que de cara a les noves activitats que es 
pensen fer és imprescindible comptar amb un òrgan oficial del procés, és a dir un 
Fòrum.  
4- La proposta, que ha estat presentada a l'Ajuntament pel veí José Miguel García i 
derivada al grup de treball de l'Agenda 21, ha estat molt ben acollida per aquest. 
S'anima a continuar amb la tramitació d'aquest agermanament i a encetar una línia de 
col·laboració amb l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell. 
5- El regidor d'urbanisme presenta la iniciativa afirmant que aquesta parteix d'un 
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consens previ entre les forces polítiques locals. En aquest sentit llança la proposta que 
el poble per via del procés de participació ja en marxa siga el que decidesca el model 
de poble que es vol arribar a ser per a que els redactors del Pla tinguen ben en comte 
allò decidit pel poble. Diverses veus en la reunió comenten que el que cal abans de tot 
és saber exactament què és Pla General d'Ordenació urbana i què significa per al futur 
del poble. Entre tots es considera que és un pas importantíssim per al poble de 
transcendència rellevent per al futur. Daniel, arquitecte, afirma que el Pla és molt més 
important del que a primera vista embla i que cal estar ben damunjt de l'equip redactor 
per a que el pla siga viable, durador i realista. A proposta d'Àngel es decideix que el 
proper dia 12 de desembre es farà altra reunió en la que es convidarà als arquitectes 
redactors del Pla i es decidirà les fòrmules per a implicar a la major part de la població 
en la que es considera primera fase del procés, la de decidir quin model de poble vol el 
veïnat.   

Conclusions 
El procés de participació va molt bé però cal avançar en l'aprovació del Reglament per 
tal de formalitzar els procediments. Cal a més implicar el màxim de població en la 
poposta de model de poble i cal pensar en activitats creatives i atractives per a la 
població amb la finalitat que s'impliquen en ell. 

Tasques 
·Convocar la reunió amb els tècnics. 
·Idear formes de donar a conèixer i d'atreure la població al procés de participació pel 
que fa al PGOU. 
 

Imatges 
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