PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT

DADES REUNIÓ
Data: 26 de setembre de 2017
Lloc: Baixos edifici de l’OACSE, Carrer Sant Francesc , 96
Horari: 20:30 h a 21:30 h
Participants: Susana Pérez
Vicenta Albiol
Cosme Sorlí
José Mª Compte
Isabel Cardona
Mª José Añón
Juan Mª Cerdá
Rebeca Altabás
Punts tractats:
1. Respecte al projecte 18. Aparcament per a bicicletes en «U» invertida,
Brigada comunica que tenen ja el material, només falta el vist bo
d'Urbanisme. Avui s'ha executat el projecte 15. Adaptació de parcs
infantils perquè siguen inclusius. La comissió sol·licita informació a
Brigada respecte a la realització del projecte 27. Millora i augment de les
places d'estacionament de mobilitat reduïda al Centre de Salut i a
l'entrada principal del cementiri. La comissió també demana a Brigada
informació sobre l'execució dels següents projectes: 32. Senyalització de
la prioritat en la rotonda del carrer d'Alcalà de Xivert i els projectes 12 i
13. Millorar la senyalització del municipi.
2. La comissió proposa fer un escrit de la Regidoria sol·licitant resposta a
la Policia Local respecte a la realització del projecte 4. Canvi d'ubicació de
la parada de l'autobús.
3. Respecte al projecte 16. Ús platja nord, el departament està pendent
del tema legislatiu. Una vegada estiga tot passaran els models per a
demanar la opinió. La comissió sol·licita saber si només serà l'ús per a
gossos o per a animals en general.
4. Resposta del departament de Cultura sobre el projecte 21. Benicarló
posa't guapo dient el per què no s'ha realitzat un concurs per a la
realització de l'esmentat projecte. La comissió vol transmetre al
departament implicat que tinguen en compte a altres artistes per a
propers projectes.
5. La comissió sol·licita concertar una reunió de Carlos Flos amb els pares
dels xiquets que van a la piscina pel tema d'adaptabilitat de la mateixa.

