
 

 

 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

REUNIÓ TAULES DE TREBALLS 

DADES REUNIÓ TAULA  1: Urbanisme i serveis-brigada 

Data: 20 de gener de 2017 

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

Horari: 19:30 h a 21 h 

Participants 

Susana Pérez 
Cosme Sorlí 
Mª José Añón 
Isabel Cardona 
Alejandro Gárcia 

Javier Llorach 
Vicenta Albiol 
Conchi Safont 
Enric Moya 
 

Punts tractats 

1- Aprovació Acta reunió anterior. 
2- Estudi d’algunes propostes acceptades per la comissió tècnica. 

- Respecte proposta Nº 18 “aparcabicis en U invertida” s’acorda incorporar el 
estudi de la Associació Beni-Bici per completar una proposta global del ús de 
la bicicleta a Benicarló y l’ implantació de carrils-bici al conjunt del nuclí urbà. 

- S’acorda unificar les propostes 21 i 22 “Benicarló posa’t bonic. Museu Urbá i 
Millora comercial del Centre Históric”. S’aporten iniciatives similars de les 
Illes Balears en quan a concursos per murals a les parets mitganeres. S’acorda 
que a les bases per els concursos dels murals se definirá la temática.  

- Les propostes 25 i 26, respecte els badens i els passos peatonals a la Avgda,. 
Papa Luna se consideren incloses dintre de les mesures a adoptar 
contemplades dintre del pla d’Accesibilitat Municipal. 

- Respecte la proposta Nº 29 de adequar el segon tram del Passeig Ferrer 
Soriano se considera que la urbanització completa superaria el pressupost 
màxim de 50.000 euros. Peró que en tot cas es podria contemplar el fer una 
actuació menor de reforma que millores la franja de voreres y que modifique 
el sistema de reg dels arbres. 

- Es fan comentaris respecte la necessitat de modificar el recorregut del Bus 
comarcal per dintre la població, entrant per Sts Màrtirs y girar per carrer 
Ramón i Cajal cap a Avda Jacinto Benavente. Y també modificar la ubicació de 
algunes parades, ubicant-les davant el Col.legi La Salle. 

3- Respecte la proposta denegada Nº 41 de recuperació del jardí “La Cocteleria” 
del Parador, s’acorda donar support a la al.legació presentada, en el sentit de 
que no se proposa la adquisició o compra, sino la reversió al Ajuntament 
d’aquest terreny que era de propietat municipal y al any 1929 es va cedir al 
Patronato Nacional de Turismo de forma gratuita. Aquesta zona está 
contemplada des ja fa 30 anys con a Zona Verda Pública al vigent PGOU. 

4- S’acorda que a la reunió de la propera setmana es presentaran els candidats 
per a formar part de la Comissió de Seguiment i s’eligiràn dos representants.  

 


