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TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT
ACTA DE LA SESSIÓ DE 2 D`OCTUBRE DE 2013
SESSIÓ 12

Caràcter: ordinari
Data: 2 d`octubre de 2013
Lloc: Braç Treballador
Horari: 19.00h
Al municipi de Tavernes de la Valldigna el dia 2 d`octubre de 2013 a les 19.00
hores es reuneix, en primera convocatòria, la Taula de la Mobilitat, Espai públic i
Trànsit amb l’assistència de les següents persones:
Assistents:
-Merche Cotaina.( tècnica de Foment Local )
-Víctor Borràs (regidor municipal)
-Juan Sánchez (vocal)
-Llum Sansaloni (regidora d’Obres)
-Jose Salom (Assoc. Comerciants a Tavernes) (Vocal)
-Paco Magraner
-Enrique Chofre (president de la Taula)
-Juan Vicente Vercher Gadea ( Grup Muntanya Valldigna)
-Concha Gomez (Aceplat) (secretària Taula)
S’han excusat d’assistir-hi:
-Enrique Extruch
-Juan Tormo (arquitecte municipal)

Ordre del dia:
1.Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Lectura del llistat dels agents convocats assistents i excusats.
3.Valoració i recollida de propostes respecte a les activitats realitzades durant les
Festes Patronals de 2013
4. Jerarquització en la elecció de l’estudi en profunditat de les mesures del PMS
5. Proposta i confecció de grups de treballs per a l'estudi de les primeres
mesures a desenvolupar.
6. Exposició de la informació obtinguda després de la consulta als tècnics
municipals de la situació administrativa de la Taula.
7. Proposta de la nova sessió informativa de la Taula.
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Desenvolupament de la sessió:
1.- Comencem la sessió amb la lectura de l’acta del dia 4 de setembre de 2013.
Merche Cotaina manifesta unes incorreccions burocràtiques que es s’han de
modificar, i és per això que no es podrà firmar en esta sessió i ho deixem per a la
pròxima reunió.
Respecte al document definitiu del Pla de Mobilitat Sostenible, ens informen que
s’entregarà en poc de temps perquè no està acabat. En estos moments, les
redactores del Pla estan de vacances, en tornar resoldran el tema de les xarxes
socials, claus, correus vinculats i portals on estan publicant els PDF i vídeos de
ponents, etc. del P. M. S.
2.- Estan excusats per problemes personals Enrique Estruch i Juan Tormo
3.- Respecte a les diverses valoracions de les Festes Patronals manifestem:
Cine. La ciutadania es queixa del so i del contingut. Sol·licitem, per a un altre
any, que conten amb nosaltres per a l’elecció de les pel·lícules: malgrat estar
premiades, no van ser del grat dels espectadors.
Per part del Monòleg que es representà desprès, no estava relacionat amb el
cinema; falta de tacte per ser pel·lícules per a tots els públics i el diàleg del
monòleg era recomanat per a adults.
S’haurien de fer en dies separats per a un altre any. L’assistència va ser
discutida per la ciutadania, hauríem de tenir en compte que el programa de les
festes s’anuncia poc i dóna poc de temps per a la comunicació dels nous actes.
El diumenge de bicicletes, el lloc no va ser el més adequat, feia molt de sol. En
general, va ser bona la idea, però faltava un carrer amb ombra o una tela
adequada; l’horari també s’hauria de revisar.
4.- Mesures que hem de prioritzar: al març es pintaran els passos de vianants de
la platja i en estiu els del poble; cal estudiar les possibles ubicacions i models.
Semàfor de la Casa de la Cultura, fer un estudi de la perillositat i possibles
solucions.
L’autobús urbà té l’escaló massa alt i és perillós, no està adaptat.
La Plaça de Bolomor en la platja és un perill imminent, fer un estudi.
La Plaça del Tio Julio va ser remodela fa poc, calen accessos i barreres per a
protegir els xiquetes.
Les voreres estan molt brutes a prop d’alguns locals comercials. Controls i
amonestacions a qui provoca estos problemes.
És urgent prioritzar en el pavelló aparcament per a bicicletes.
5.- Esta volta haurem de portar treballs fets de casa per a compartir la
informació.
6 .-La situació administrativa de la Taula tornen a debatre-la una volta més, i es
proposa modificar-la en l’únic punt de conflicte. Sobre l’assistència i possible vot
dels polítics, en la pròxima reunió Merche Cotaina, amb l’assistència del secretari
del Consistori, rectificarà una altra vegada el punt del reglament per a ser el
definitiu.
7.- Es proposa convocar la pròxima sessió de la Taula per al dimecres 20 de
novembre a les 19 h. en el Braç Treballador.
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S’alça la sessió a les 21.30 hores.

Vist i plau

(signat)

(signat)

El secretari / La secretària

El president / La presidenta
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