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TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT
ACTA DE LA SESSIÓ DE 20 DE NOVEMBRE DE 2013
Tercera Edició

Caràcter: Ordinari
Data:20-11-2013
Lloc: Braç Treballador
Horari:19 h.
Al municipi de Tavernes de la Valldigna el dia 20 de novembre 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:
- Juan Sánchez (vocal)
- Juan Tormo (arquitecte municipal)
- Paco Magraner
- Joan Batista Ibáñez
- Victor Borras (regidor municipal)
- Llum Sansaloni (regidora d’Obres)
- Merche Cotaina (tècnica de Foment Local)
- Enrique Estruch
- Concha Gómez (Aceplat) (secretària Taula)
- Enrique Chofre (resident de la Taula)
S’han excusat d’assistir-hi:
- Jose Salom (Assoc. Comerciants a Tavernes) (vocal)
- Juan Vicente Vercher Gadea (Grup Muntanya Valldigna)
Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l'acta de la tercera sessió.
2. - Llistat Llistat dels agents convocats, assistents i excusats.
3. - Nou format de reunió.
4.- Propostes de la nova sessió informativa de la Taula.
Desenvolupament de la sessió:
Ens comunica Juan Tormo que ja està conclòs el document de PMS, text refós i
definitiu, a falta d’una supervisió municipal i donar compte a la Taula per a poder
portar-ho al Ple. S’ha de debatre si es planteja com a document normatiu o es
queda com a document director o pla d’inversions no vinculant (fet d’intencions).
En la pròxima sessió, es presentarà a la Taula la proposta definitiva del projecte
de Pla de Mobilitat elaborada per l’equip redactor.
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Victor Borràs ens proposa una nova Taula de Participació Ciutadana que
englobaria tota l’àrea d’Economia Local. Estaria dividida en altres sub-taules:
Turisme, Industria, Agricultura etc., cosa que accepta la Taula.
Ens mostren una denúncia sobre una palmera en la plaça del Bolomor del barri
urbà de la platja de Tavernes que es podria haver salvat actuant a temps. A més a
més, Juan Sánchez ens mostra un possible projecte d’actuació en la Plaça del
Bolomor , tal com havíem acordat en l’última sessió. Juan Tormos pren nota de la
proposta desprès d’aclarir-nos que s’ha de fer un estudi previ de trànsit viari
conjunt en tot l’entorn de la platja. També ens recorda que fa falta més educació
vial i que la platja és Ciutat 30, que existeixen en el barri urbà més punts negres.
Respecte als passos de vianants, han de ser blancs i amb unes mesures
determinades normativament. Nosaltres no podem fer res que no preveu la
normativa. No obstant això, es poden dur endavant algunes campanyes
divulgatives, tipus Cicla’t, que podria ser Estiu- 30.
Respecte a la Plaça del Calvari, Replaceta del Tió Julio, Juan Tormo ens mostra el
plànol de distribució del Projecte d’obra a realitzar. Es pregunta si inclou una
rampa adequada i accessible, contestant afirmativament, i ens indica també el pas
de vianants accessible dissenyat. Inclou el projecte també, un espai per a un bar o
quiosc, aparcament de bicicletes, bancs a pedals, font accessible, etc. Es
pregunta si les tanques pels xiquets es mantindran i ens comenta que, dins de la
mesura possible, ens comunica també que tots els aparcaments es podran
mantindré per la composició de la placa.
Enrique Chofre farà unes propostes pel Registre d’Entrada del Consistori havent
preguntat abans si és possible, i ens contesten que s’ha de tindre firma i DNI
electrònic. Proposem a la Policia Local que ens revisen també el Passeig Colon al
voltant dels col·legis i els perills imminents, com el passos de vianants en què no
es veuen els vianants.
Parlem de diferents propostes alternatives, com llums leds, per exemple, que són
cares, però de baix consum. Es podrien adaptar en els punts més perillosos i en
els punts claus per a avisar de la presència de vianants.
Respecte l’autobús urbà i l’escaló massa alt, ens informen que hi ha peces
prefabricades que podrien portar-les els autobusos. S’haurien de demanar a
Conselleria perquè autoritzara a portar els autobusos no adaptats que continuen
circulant fins que acaben els períodes legals.
Al mateix temps, demanar una ampliació d’horaris.
Es proposa convocar la pròxima sessió de la Taula per al dimecres 18 de
desembre a les 19 h en el mateix lloc, Braç Treballador

S’alça la sessió a les 21,15 h
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Vist i plau

(signat)

(signat)

El secretari / La secretària

El president / La presidenta
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