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Fitxa nº:

Día: 30/05/2006

Tema: Ordinària

Lloc: Escola

Convocats

Presents

• Tots els col·lectius

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laura Alcalá
Inmaculada Mateu
Laura Mateu
Ángel Ribés
Àlbar Ribés
Eugeni Trilles
Paqui Bellés
Àngels Escuriola
Nube
Josep Sancho
José Orta
Isabel Nebot
Xavier Ginés

Ordre del dia
1.

Revisió de l’ordre del dia i inclusió de propostes.

2.

Mostra.

a.

Avaluació de la Mostra 06.

b.

Propostes de cara a la propera edició.

3.

Agenda 21.

a.
Creació de Fòrum de l’Agenda 21. Cal crear un grup representatiu que gestione
el procés.
b.

Premis d’investigació. Cal fer la convocatòria dels premis.

c.
Pressupostos participatius. Cal determinar la fórmula que se seguirà per a
decidir a què es destinen els diners que l’Ajuntament ha reservat (12.000,00 €).
4.

Precs i preguntes.

-Afegits.
- Curs de pilota Valenciana.
- Reforma dipòsit de la Participació.
- Reglament definitiu.

Contingut

Fitxa de seguiment de les reunions.

Pàgina 2 de 3

1. Ningú no proposa nous temes a l'ordre del dia.
2. MOSTRA: Entre els defectes detectats en la passada edició de la Mostra hiha:
- No hi havia lavabos públics.
- La caseta de l'Ajuntament estava desatesa.
- L'acústica tant en la seua potència com en la seua disponibilitat va tindre falles
relevants.
- Els cotxes a la plaça del Mercat van deslluir els actes que s'hi celebraren en ella.
- El dinar dels comerciants va ocasionar algun problema ja que alguns veïns no van
entendre bé que tan sols era destinat per als participants.
- Falta clarament més personal per a la coordinació de la Mostra ja que els principals
problemes s'esdevenen del poc personal dedicat a aquesta funció. Es parla de dues o
tres persones dedicades a temes específics (atenció a comerciants i protocol, activitats
culturals i senyalització i trànsit podrien ser).
+ Però entre els positius es va destacar la Mostra com a activitat és molt exitosa i
agrada molt.
+ El canvi d'emplaçament i horari del concert de música tradicional va ser considerat un
gran èxit.
+ Es comentà que calia potenciar el comerç d'animals a la zona del barranc ja que a la
persona que va exposar va tindre molt bona venda.
+ L'exposició de les fotos antigues va ser també un bon canvi amb un notable èxit. Cal
continuar amb aquest tipus d'activitats.
+ Caldria potenciar els jocs infantils ja que són una molt bona activitat.
3. AGENDA 21
Es produeix un debat en aquet punt que acaba per fussionar el primer i el tercer obviant
i deixant per altra ocasió el segon referit al Premi d'investigació.
Es considera que per una banda cal temptar amb la decissió sobre el pressupost per tal
que la població s'implique de forma efectiva en el procés, amb alguna cosa palpable.
Però al mateix temps cal prendre molta cura respecte al nivell de decissions que pot
prendre el grup de treball tenint en compte que el Reglament definitiu encara no s'ha
aprovat i per tant no està constituït el Fòrum definitiu i legitimat per a prendre decissions
serioses com el el cas de les actuacions que es realitzaran amb els 12.000,00 euros
que l'Ajuntament ha disposat per a projectes decidits per la participació ciutadana.
Així es debaten diverses propostes fonamentalment en la línia per una banda de decidir
quatre propostes i passar-les a votació popular (que posteriorment es matitza deixant
oberta la llista a un cinqué punt reservat per a les porpostes particulars i individuals que
es poguen fer). Aquesta proposta topa de forma directa amb la legitimitat del grup de
treball que té forma tan sols provisional de fòrum fins que no s'aprobe el reglament i es
constitueixca una assemblea legitimada. És la posició de la segona línia, minoritària,
que proposa agilitzar la constitució del Fòrum per a continuar i pensar les formes de
presa de decisions. Finalment s'arriba a un consens basat en una actuació amb dos
moviments. En primer lloc es convocarà totes les associacions i col·lectius per aque
proposen actuacions per a fer amb el pressupost. La convocatòria que ha de ser ben
clara i explicant de forma senzilla en què consisteix el seu paper en el procés de
pressupostos participatius. La reunió de debat queda fixada per al proper 24 de juny per
la vesprada per a possibilitar que èl màxim nombre de persones acudisquen. El segon
moviment haurà de ser l'enviament d'un qüestionari a tot el veïnatge amb les quatre
propostes resultants de la reunió del dia 24. La forma d'enviament no va quedar clara ni
si si aquest formulari incluiria el cinqué punt "altres". En qualsevol cas es decidirà a la
reunió del dia 24.
Es va fer un emplaçament als partits del govern municipal per a que revisaren el text del
nou Reglament per a procedir en el més breu espai de temps a la seua aprovació
difinitiva.
També, respecta a la ignorància que la major part dels veïns i veïnes de la localitat pel
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que fa l'Agenda 21 Local es va decidir fer una carta bimensual a tots els veïns informant
de coses fetes i noves propostes per tal que de forma clara i molt didàctica la gent vaja
tenint referències del procés.
4. Es van comunicar diverses qüestions per tal que el grup opinés.
- En primer lloc que l'Ajuntament està pensant en fer un curset de pilota Valenciana.
- Es va comunicar que la generalitat ha donat un subvenció pel 100% de l'import de la
reforma del dipòsit de la prticipació i del jardí annex. Sobre aquet punt es va indicar que
la subvenció es distribueis al llarg de quatre anys amb la qual cosa és molt complicat
per a l'Ajuntament fer la reforma aquest any.
- Es va informar sobre un curset d'informàtica aplicada a la gestió d'associacions
culturals que pensa fer la Cooperativa i que va ser molt ben rebut.
- Es va informar de la prevista construcció a la Vall d'Alba d'un centre d'incineració de
residus sòlids que està generant rebuig social. Es va demanar un posicionament del
Grup al respecte i aquest es va manifestar en contra i es va comprometre a sensibilitzar
la població local.

Conclusions
- Cal aprovar el reglament definitiu a la major brevetat.
- Cal aprofundir en la informació a la ciutadania sobre el procés ja que s'insisteix en el
desconeixement i desinterès que hi ha al respecte.
- Cal oferir coses concretes a fer, productes palpables per a que els col·lectius
s'impliquen. Cal donar utitlitat al procés. El tema dels pressupostos participatius és un
bon punt per a activar la participació.

Tasques
- Convocatòria de la reunió del dia 24.
- Els col·lectius han de convocar els seus socies per a configurar les llistes de
propostes.

Imatges

