
 

 

 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

REUNIÓ TAULES DE TREBALLS 

DADES REUNIÓ TAULA  2: Benestar Social, joventut, cultura, formació/ocupació i turismo/comerç 

Data: 23 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 
Conchi Safont 
Pere Ferrer 
Enric Moya 
 

Punts tractats 

1- Aprovació Acta reunió anterior de 18-01-2017. 
2- El.lecció representants a la Comissió de Seguiment. S’acorda nomenar a Mª 

JOSÉ AÑÓN CALVETE i a ISABEL CARDONA FERRAGUT com a representants de 
la TAULA 2 a la Comissió de Seguiment. Com a suplent s’anomena a 
ALEJANDRO GARCIA FLORES.  

3- Estudi d’algunes propostes acceptades per la comissió tècnica. 
- Se comenta la no prioritat de invertir en un equip de so, municipal. 
- S’acorda unificar les propostes 8 i 27 en el sentit de crear noves places 

d’aparcament per a discapacitats al Magatcem de la Mar, al Nou Centre de 
Salut i altres edificis públics. Places amb les dimensions normalitzades que 
venen especifricades al Pla Municipal d’Accesibilitat. 

- La proposta 15, s’acorda adaptar els parcs infantils del poble per tal de que 
siguen inclussius per a tots el xiquets/es amb diversitat funcional, perque tots 
tenen el mateix dret a divertir-se en igualtat de condicions. 

- Respecte la proposta Nº 16, s’acorda adecuar àrees acotades a la platja zona 
Nord per a usos amb permisivitat de mascotes y per a nudistes, amb els 
serveis complementaris que calguin. 

- Respecte la proposta 19, se comenta que dintre dels projectes contemplats a 
la estrategis EDUSI es trova el Casal Jove. 

- En rel.lació al circle de curtmetratges Agustí Comes, se considera que es un 
tema a gestionar per la Regiduría de Cultura. En tot cas se confirma que en un 
futur próxim, l’espai adient per aquest tipus de projeccións 
cinematogràfiques será la Capella del Convent St.Francesc, actualmente en 
obres de restauració. 
- Respecte la proposta 28 s’informa favorablement la proposta de millorar el 
mobiliari a la Biblioteca Municipal per a persones amb diversitat funcional. 

4- S’acorda que a la reunió de la propera setmana se aportarà la redacció 
definitiva de les propostes aprobades. 

 


