
 

 

 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

REUNIÓ TAULES DE TREBALLS 

DADES REUNIÓ TAULA  2: Benestar social, joventut, cultura, formació/ocupació i turisme/comerç 

Data: 18 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 
Conchi Safont 
Alejandro Garcia  
Enric Moya 

Punts tractats 

 
1- Aprobació acta de la sessió anterior. 

 
2- Revisió de les propostes acceptades pels técnics 

- Propostes 17 i 19: S’acorda agrupar aquestes dos propostes per tal de 
construir una zona d’oci i d’esbarjo per a joves de edat entre 12 i 17 
anys aproximadament. Es considera proposar la ubicació a la Pista 
darrere del Casal. 

- Propostes 24 i 27: Es considera que les propostes de millorar el 
mobiliari de la Avgda. Papa luna a persones discapacitades i el crear 
plaçes d’aparcament per discapacitats al Centre de Salut son 
interessants i que serien solventades amb la aplicació de tot el que 
està establert al Pla Municipal D’accesibilitat. Per tant, de de les Taules 
s’instará a l’Ajuntament el seu cumpliment. 

- Proposta 30: Se considera que actualmente per Benicarló no es una 
necessitat prioritaria la compra d’un équip de so e il.luminació de Disc 
Mobíl. Tenint en compte, a més, que per esdeveniments puntuals ja hi 
han empresses locals que lloguen aquests equips. 

- Proposta 31: S’acorda instar a l’Ajuntament que quan s’organitzen 
escoles o diverses activitats d’estiu o Nadal, se tinga en compte la 
inclusió d’infants amb diversitat, i si fos necessarti que es contracten 
mes monitors, amb carrec al pressupost de la regiduría corresponent. 
 

3- En relació a les propostes aprovades s'estima convenient: 
- Que algunes d'elles siguin agrupades en una única proposta per ser 

similars en contingut. 
- Que altres propostes s’haurien d'incloure en els pressupostos de la 

regidoria que li és pròpia, per estar ja contemplades en diferents 



plans aprovats per l'Ajuntament, com ara: Pla d'Accessibilitat, Pla de 
Comerç i Turisme,  perquè ja es van tractar en Consells d'Esports, de 
Cultura, taules de Benestar Social, etc. Es consideren propostes 
interessants, a realitzar, però que no haurien d'anar a càrrec de 
pressupost participatiu. 

 
4- En relació a algunes dels projectes eliminats per la Comissió Tècnica, es 

proposa que:  
- Aquells que superin el pressupost màxim de 50.000 €, i donat que 

totes elles neixen de la pròpia ciutadania, siguin també tingudes en 
compte per part de l'Ajuntament els per a futures futures inversions 
d'exercicis venidors .. 

- Aquelles que se deneguen per ja estar previstes en altres 
departaments municipals, s'acorda que la Comissió de Seguiment 
integrada per membres de les taules, controlarà el seu compliment 
efectiu. 

 
5- S’acorda que a les taules de la propera setmana es presentaran els 

candidats per a formar part de la Comissió de Seguiment. S’eligiràn dos 
representants de cada Taula, un total de quatre persones. 

 

 


