
Acta del dilluns 3 d'agost de 2015
  Lloc:    Auditori                             

ORDRE DE LA REUNIÓ:

0.-  Assistència de les associacions. 
1.-  Inclusió de propostes de les associacions.
2.-  Planificació.
3.-  Acordar la propera reunió.
4.-  Mercat del diumenge. 
5.- Precs i preguntes.

1. Convocats
• Totes les associacions registrades.

2. Assistents
◦ Xavier Ginés – Tècnic de l'Ajuntament de Benlloch
◦ Àngel Ribes – Alcalde de l'Ajuntament de Benlloch
◦ Vicent Casanova – Representant de l'Associació Ratafia
◦ Juan Luis Moliner - Representant de l'Associació de la Banda de Música de Benlloch
◦ Anna Edo - Representant de l'Associació Tahalfazar i el Club de futbol de Benlloch
◦ Ana Isabel Plasencia – Representant de l'AMPA
◦ Sheila Tena - Representant del col·lectiu de joves de Benlloch
◦ Laura Palau - Representant del col·lectiu de joves de Benlloch
◦ Iris Bellés - Representant del col·lectiu de joves de Benlloch
◦ Itziar Gil – Tècnica del Ajuntament de Benlloch

3. Es pretén implicar els i les veïnes amb els pressupostos participatius. Per  tant, es va realitzar
una primera aproximació de quina manera es faria arribar a la gent, i poder agafar les seues 
propostes sobre el pressupostos participatius.
El representant de la banda de música va preguntar amb quin pressupost contava 
l'ajuntament, ja que les propostes poden variar molt en funció d'una o altra xifra.
Àngel, l'alcalde, va contestar que aproximadament seràn 35.000 euros. També va va 
comentar que si les dues primeres propostes que ixen més votades tenen un cost cadascuna
de 15.000 euros es podrien fer les dos. També va donar la possibilitat que si alguna de les 
propostes era d'interès per al fòrum però era molt cara, es podria fer en dos anys. 
Es va comentar que una volta es tinga el llistat de les propostes estaria bé que al costat de 
cadascuna s'avisara en quants anys es podria fer.

4. Per tal de fer arribar al poble els pressupostos participatius, entre totes les persones 
assistents es van acordar una sèrie de fases.
1. Primera fase: és l'arreplegada de les suggeriments de quines propostes es volen incloure 

en el llistat de les votacions. Per tant, es va decidir fer unes busties on la gent del poble 
puga ficar les seues propostes. Aprofitant les festes i la confluència de persones que es 
troben al poble durant aquests dies es ficarà una bustia en cada esdeveniment que 
s'organitze en festes per part d'una associació. D'aquesta forma les diferents 
associacions s'encarregaran de tindre la bustia durant un acte. (exemple: Ratafia tindrà la



bustia el dia de la volta a peu; la Banda de Música tindrà la bustia el dia del concert de la 
banda).

2. Segona fase: és la posada en comú de totes les propostes arreplegades en la bustia i per 
les associacions. Per tant es quedarà després de festes el dijous 3 de setembre i es farà 
la selecció de les propostes que han eixit. Finalment se seleccionaran les 5 o 7 propostes
més representatives.

3. Tercera fase: és el repartiment d'aquestes 5 o 7 propostes en un full perquè la gent les 
puga votar. Es va recordar que el cens de votació s'amplia a les persones majors de 16 
anys (inclusius), les persones immigrants i aquelles persones que no estan empadronades
al poble però formen part del veïnat del poble.

4. Quarta fase: Se repartiran busties en llocs claus del poble i la votació finalitzarà en les 
festes de la Verema.

5. Cinquena fase: L'escrutini final serà després de les festes de la Verema.

5. La propera reunió es celebrarà el dijous 3 de setembre.

6. Degut algunes queixes arreplegades sobre la ubicació actual del mercat dels diumenges, es 
va voler aprofitar aquesta reunió per a informar i proposar on es podria canviar.
En la posada en comú va sorgir la idea de fer un plànol amb les possibles ubicacions del 
mercat del diumenge. I d'aquestes ubicacions es farà una votació, paral·lelament amb les 
votacions dels pressupostos participatius. Per tant, es va acordar del fet que es ficaria dos 
busties (una per a votar els pressupostos participatius i altra per a votar si es vol canviar la 
ubicació del mercat dels diumenges i si és afirmatiu on es voldria)
Les opcions que es van dir de possibles llocs van ser:
- La Plaça de Sant Antoni.
- La Plaça del Mercat.
- En el Carrer llibertat.
- En la Plaça del País Valencià (on està actualment).

7. En aquesta reunió van vindre el Col·lectiu de Joves de Benlloch, amb intenció de formar part
d'aquest procés de participació ciutadana. Es va establir un intercanvi d'idees per a establir 
possibles mecanismes, propostes. Reactivar la joventut del poble. Com per exemple va sorgir
la idea de fer unes Jornades sobre què és la «Agenda 21».


