dijous 3 de setembre de 2015
Lloc: Dipòsit de la Participació
ORDRE DE LA REUNIÓ:
1. - Convocats
2. - Assistents
3. - Aprovació de l'acta anterior
4. - Escrutini de les propostes per a pressuposts participatius dipositades en les
urnes
5. - Elaboració del llistat de propostes que aniran a consulta popular en
Pressupostos Participatius 2015.
6. - Informació de la convocatòria de subvencions per a associacions locals.
7. - Precs, preguntes i propostes.

1. - Convocats
Totes les associacions registrades, grups polítics amb representació i veïns en
general.
2. - Assistents
Carla Portolés - Grup de danses
Ana Isabel Plasencia – Representant de l'AMPA
Manuel Corcoles – El Cuartico
Orta Falcó – Ratafia
Carmen Casanova – La Benlloquina
Margarita Ibañez – La Benlloquina
Anna Edo - representant de l'associació Talhafazar
Vivent Guimerà – Partit Popular
Àngel Ribes – Alcalde de l'Ajuntament de Benlloch (PSOE)
Vicent Casanova – regidor de l'Ajuntament de Benlloch (PSOE)
Saül Herrero – regidor de l'Ajuntament de Benlloch (PSOE)
Itziar Gil – tècnic del Ajuntament de Benlloch

4. - Escrutini de les propostes per a pressuposts participatius dipositades
en les urnes
Es van apuntar aquelles propostes factibles per als pressupostos participatius

Plantar arbrés
Arreglar camins del terme
Arreglar Plaça de l'església
Biblioteca Municipal
Arreglo de carrers del poble
Guarderia
Arreglar wifi de l'ajuntament
Ampliació del cementeri
Escalara per a accedir a la 3r i 4t fila del cementeri
Pista de pàdel i tenis
Casal jove/soci-cultural
Arreglar riu, pou, basses
Insonorització de l'auditori
Arreglar camí de les corregudes
Netejar les entrades del poble
Parc d'exercici/esport/gimnàs
Millorar la acústica dels bandós
Papereres i contenidors de reciclatge subsòl
Fer una barra d'obra al poliesportiu obert
Piano nou a l'auditori
Ajudes a l'escola de la banda de música
Millorar el camí de l'assaltadora
Eliminar l'olor de les quadres
Insonorització del pavelló
Millorar les instal·lacions del camp de futbol (Cantina, fer grades..)
Limitació dels cotos de caça prop del poble
Parc per a gossos
Posar llum al camí de l'aljub de l'ermita
Desviació del tràfic dins del poble
Cursa btt
Ficar una carpa en l'escenari del poliesportiu descobert
Ficar una passarel·la al riu
Regularització del tràfic
Millorar la carretera de la serra perquè passa molta aigua
Arreglar casc antic
Quiosc 24h
Millorar els parcs infantils
Cursos gratuïts de formació/activitats
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5. - Elaboració del llistat de propostes que aniran a consulta popular en
Pressupostos Participatius 2015.

Biblioteca Municipal
Arreglo de carrers del poble
Pista de pàdel i tenis
Casal jove/soci-cultural
Insonorització de l'auditori
Millorar les instal·lacions del camp de futbol (Cantina, fer grades..)
Arreglar camins del terme (arreglar camí de les corregudes,millorar el camí de l'assaltadora... )
Regularització del tràfic
Arreglar Plaça de l'església
Una volta que ha eixit el llistat queda pendent pressupostar cada opció i dir si
es podria fer en un any, en dos..
6. - Informació de la convocatòria de subvencions per a associacions
locals.
Saül va informar a les associacions assistents de la convocatòria de les
subvencions , a més es va deixar les bases de la convocatòria i fotocòpies del
model de sol·licitud.
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