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Fitxa 

17

Tema 

Reglament i jornades

D+H

5-10-05, 
20:00
h

Lloc

Escola

Convocats 
- AEDL
- AMPA 
- ASS. CULTURAL SUBARRA
- COOPERATIVA
- ESCOLA
- ESPECIALISTA (TUTOR)
- JUBILADOS BELLOQUINA
- JUBILADOS FORTEA
- PARRÒQUIA
- PITXURULL
- PP
- PSOE
- TRESCAIRE
- BANDA DE MÚSICA
- CLUB FUTBOL
- CLUB FRONTENNIS
- ARQUITECTES AUTORS DEL 

PROJECTE DEL DIPÒSIT

Assistents
- Àngel Ribés
- Eugenio Trilles
- José María
- José Orta
- Leonardo Gallejones
- Mª Àngels
- Nube
- Sàtur
- Àlvar
- Xavi Ginés

Objectius
Després de l’aturada de l’estiu es torna a reprendre el ritme de treball amb un seguit de
treballs i propostes que havien quedat parades per l’estiu. El reglament, les jornades i el
catàleg d’associacions. 

Ordre del dia
1. Proposta de Reglament elaborada per Àlvar.
2. Catàleg d’associacions.
3. Jornades de Novembre.

Contingut
1. Es passa una còpia de la proposta de reglament als assistents per a que puguen

consultar-la. S’observen i comenten algunes de les característiques de la nova 
proposta elaborada a partir de la primera proposta que ha fet la secretaria de 
l’Ajuntament. No s’ofereixen còpies perquè aquesta segona versió ha de ser 
revisada des del punt de vista legal per la secretària municipal i pel grups polítics
abans de ser aprovada. Les novetats que s’hi incorporen són un catàleg 
d’associacions que serà la base legitimadora per la constitució del fòrum de 
participació ciutadana. Es diferencia del registre d’associacions municipal en que
en aquest hi figuren tan sols les associacions sense ànim de lucre. En el catàleg
s’hi inclouran entitats rellevants com l’església, cooperativa, etc. A petició d’un 
dels assistents es torna a explicar el sentit i finalitat del Reglament i per 
assentiment s’aprova el nou plantejament fet pel redactor de la proposta de 
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Reglament.  

2. Es fa la darrera petició de fitxes de col·lectius i entitats per a que aporten les 
fitxes informatives per tal d’acabar la confecció del catàleg. Es mostra una 
proposta de disseny (adjunta) i s’aprova per assentiment.

3. Es plantegen novament les jornades i es fan diverses propostes i idees. Es 
queda en una programació provisional que quedaria així:

a. Benvinguda de l’Alcalde i del cap de l’oposició.
b. Presentació introductòria a càrrec de Vicente Zapata.
c. Presentació de dos o tres associacions.
d. Presentació del tríptic.
e. Presentació de l’experiència d’altres localitats. 
f. Presentació de dos o tres associacions.
g. Presentació del Reglament.
h. Presentació de dos o tres associacions.
i. Presentació del grup d’experts local.
j. Dos o tres grups.
k. Presentació idea de seu (dipòsit)
l. Presentació del catàleg d’associacions.
m. Comiat del president del fòrum. 

Totes les activitats seran presentades a mode de gala per Nube i Àngels 
simulant una conversa telefònica entre una suposada seu de l’Agenda 21 i un 
usuari curiós. L’horari proposat és de 10:00 a 19:00 d’un dissabte.

Tasques
1. Lliurar la informació que hauria d’aparèixer al catàleg aquells que no ho hagen 

fet.
2. Repassar i corregir la proposta de Reglament. Instar a l’aprovació ràpida per tal 

de començar a treballar sobre ella.
3. Elaborar guió per a les jornades.
4. Avisar Vicente Zapata per tal de que cerque experiències forànies.

Annexes
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