
 

 

 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

REUNIÓ TAULES DE TREBALLS 

DADES REUNIÓ TAULA  1: Urbanisme i serveis-brigada 

Data: 10 de gener de 2017 

Lloc: Baixos edifici de l’OACSE, Carrer Sant Francesc , 96 

Horari: 19:30 h a 20:30 h 

Participants 

Susana Pérez 
Ángel Molina 
Cosme Sorlí 
Mª José Añón 
Isabel Cardona 
Alejandro Gárcia 
 

Javier Llorach 
Pere Ferre 
Vicenta Albiol 
Conchi Safont 
Lluis Corral 
Enric Moya 
 

Punts tractats 

1- Constitució de la Taula. 
2- Estudi d’algunes propostes acceptades per la comissió tècnica. 

- Respecte a la millora de l'accessibilitat, se comenten les següents: 
1-eixamplar la vorera del Jardí Pl.de l'Bous, cap al interior. 
5-ampliar les voreres en carrer Sants Màrtirs 
6-millor accessibilitat de Pl.Sant Bartolomé, cantonada Sant Francesc. 

- Respecte el recorregut de l'autobus comarcal per dins de la ciutat, es 
considera la possibilitat de modificar el seu trajecte i les parades a l'Av 
Jacinto Benavente (proposta 4) pel insuficient dimensionat de les voreres i 
les molèsties que ocasionen al veïnat. 
- Respecte la il·luminació de la Plaça Constitució, se consideren les 
propostes 2 i 3. Tots opinen que el vial Jacinto Benavente presenta 
deficient il·luminació nocturna. 
- Respecte la senyalització de la ciutat se comenten les propostes 12 i 13, 
opinant que s'han d'actualitzar els panells informatius per tal de que 
oferisquen millor informació dels llocs d'interès, així com introduir mapes 
de la ciutat en llocs de concurrència de visitants (estació de Tren, oficina 
de Turisme, etc.) 

3- Donada la limitació del pressupost participatiu i per l'interès que totes les 
propostes tenen, se comenta la possibilitat de que algunes siguen 
assumides directament per la regidoria que li és pròpia amb càrrec al seu 
pressupost (per exemple, benestar social, esports, comerç i turisme, 
brigada d'obres, etc.), o que s'executin pel compliment del Pla 
d'Accessibilitat Municipal, Pla de Comerç, Pla de Turisme, etc. 

4- Pel que fa al calendari, i atès que el proper dimarts dia 17 de gener és la 
festivitat de Sant Antoni, s'acorda traslladar la segona reunió al dijous dia 
19 de gener a la mateixa hora. 

 


