Fitxa de seguiment de les reunions.
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Fitxa nº: 36

Día: 05/05/2009

Tema: Reunió Ordinària Fòrum

Lloc: Dipòsit de
la
Participació

Convocats

Presents

 Totes les associacions i entitats (22) per










escrit i SMS.

Penya Barça
Àngel Ribés
José Luís Ansuategui
Paqui
Manoli
Xavi
Rebeca
Josep Sancho

Ordre del dia
1.Reglament d'ús del Dipòsit
2. Pressupostos Participatius
3. Campanya Bosses per a reciclar
4. Subvenció sol·licitada a Diputació
5. Informació sobre l'interès mostrat per la Diputació

Contingut
1. Es distribueix la proposta de Reglament d'ús i gestió del Dipòsit elaborada per JL
Ansuategui i es procedeix a fer una lectura ressumida per part de l'autor. Al voltant
dels seus articles es fa alguna observació sobre, principalment, el fet que aquest local
puga ser seu social de les associacions. Aquest punt es decideix de rectificar. La resta
es conforma i s'emplaça als assistents a fer difusió entre les associacions en vista a la
propera reunió en la que hauria d'aprovar-se. José Luís serà l'encarregat de rebre les
esmenes i fer les correccions prèvies a l'aprovació. Es decideix que l'Ajuntament
habilitarà una bústia a la part extrioir de l'edifici per a cadascuna de les associacions
inscrites.
2. S'aproba la inclusió de deu propostes i s'emplaça als assistents a començar el més
aviat a fer les qüestions d'animació de la població. Pel que fa al sistema de votació es
decideix que seguirà sent el d'altres anys perquè es veu efectiu i que potencia el vot.
3. Sobre la campanya de bosses es comenta fer una reunió amb els comerciants per
proposar el sistema de vals a canvi de no donar bosses de plàstic i amb aquests fer
un sorteig. Es parla de proposar rebaixes i de fer cartell del tipus "Ací reciclem" que es
donarien a la població per donar ressò a la campanya. Aquests cartells i el logo es
deixa a l'escola per a que facen la propoista de disseny.
4. Es comenta la subvenció que ha estat sol·licitada a la Diputació i que aquesta
requereix de la coordinació per part del Grup de l'Agenda 21 Local. El projecte es
dóna en annex.
5. S'informa sobre la reunió entre l'empresa que gestiona l'Agenda 21 de la Diputació de
Castelló i l'ADL responent a la convocatòria de la primera a causa de l'interés que
desperta el procés de Benlloch en les poblacions veïnes.
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Conclusions
Cal fer molta difusió de tots els processos oberts.

Tasques
Imatges
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