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TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT
ACTA DE LA SESSIÓ DE 12 DE 2014
Febrer 14ª Edició
Caràcter: Ordinari
Data:12-02-2014
Lloc: Braç Treballador
Horari:19 h.
Al municipi de Tavernes de la Valldigna el dia 12 de febrer de 2014 a les 19
hores es reuneix, en Primera convocatòria, la Taula de la Mobilitat, Espai públic i
Trànsit amb l’assistència de les següents persones:
Assistents:
- Juan Tormo (arquitecte municipal)
- Paco Magraner
- Joan Batiste Ibañez
- Merche Cotaina (tècnica de Foment Local)
- Enrique Estruch
- Concha Gómez ( Aceplat) ( secretària Taula)
- Enrique Chofre (resident de la Taula)
- Salvador Sansaloni
S’han excusat d’assistir-hi:
- Jose Salom (Assoc. Comerciants a Tavernes) (Vocal)
- Juan Vicente Vercher Gadea
- Victor Borràs
- Llum Sansaloni
- Juan Sánchez
Ordre del dia:
1. - Lectura i aprovació de l'acta de la catorzena sessió.
2. - Llistat dels agents convocats, assistents i excusats.
3. - Propostes de la nova sessió informativa de la Taula.
Desenvolupament de la sessió:

1.- Comencem la sessió i aplacem l’acta del 20 de novembre de 2013 per no
estar acabada la part tècnica.
2.- Igualment deixem per a propera sessió la presentació de
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Pla Final del PMS, a causa d`estar la Supervisió inacabada a falta del Pla
Director i el desenvolupament del Pla General
(Ací corregiu-se el gabinet d’arquitectura)
Respecte a l’assumpte del perill imminent del pas de vianants del Passeig Colon,
desprès de debatre diferents opcions, Concha proposa llevar dos llocs de
vehicles abans del pas de vianants per a millorar la visibilitat i seguretat viària i
dotar amb elements de mobiliari urbà que dificultaren l’aparcament de vehicles
en esta zona.
Enrique Chofre proposa que realitzem un estudi previ i, en funció de la velocitat
de frenada i els metres necessàries per a parar, que actuen. En este cas, sols
els reduirien vint llocs aproximadament d`aparcament i la inversió seria mínima.
Podríem aprofitar l’espai amb zona verda.
Respecte al Estudi previ del trànsit viari conjunt en tot l’entorn de la platja, Juan
Tormo ens informa que no hi ha res previst de moment.
Concha Gómez, a través d’Associacions Esportives i Aceplat, proposen pintar en
tot l’entorn de la platja el punt Zero, metres, kilòmetres, per a facilitar a la gent
que fa esport i animar els altres. Juan Tormo ens informa que hi ha un estudi
pendent de “ Via Azul “, ”Zona Saludable”, que podria ser al voltant del Camí de
la Sèquia Mare, ja inclosa en una proposta turística, a més d’intentar eliminar
l`espècie invasiva de la tortuga i promoure les granotes, espècie autòctona
protegida.
Sobre l’ ampliació d’aparcaments en la platja junt a l’església, Juan Tormos ens
informa que ja estava previst en el pressupost, sols faltava executar-lo.
A la pregunta sobre l’ús actual de la Casa de la Natura (antic centre de reunió de
Naturalistes), ens informen que possiblement està sent utilitzada pel Grup
Scouts, preguntar en la secció de Patrimoni.
Sobre la programació anticipada amb certa periodicitat d`estes sessions,
acordem reunir-nos cada dos mesos, el segon dimecres de mes, no festiu, a
excepció d’alguna novetat urgent.
Informar al Gabinet de premsa que publiquen les convocatòries per a informar
als ciutadans de Tavernes.
També que publiquen les modificacions de la Placeta del Tio Julio per iniciatives
de participació ciutadana a través de la Taula de Mobilitat.
(Recordar-li al regidor d’Hisenda que incloga en el pressupost municipal una
partida per a participació ciutadana) (Açò no sé si es parla de veres, però ho tinc
en els meus apunts.)
Proposem l’estudi d’un xicotet autobús urbà per a recórrer la part alta o zona
nord del poble perquè les persones majors pugen desplaçar-se a l’ambulatori i a
altres punts del poble sense dificultat.
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Li proposem al Sr. Salvador Sansaloni que sol·licitem un conveni amb la Creu
Roja i l’ajuntament de Tavernes per al desplaçament al Centre de Salut a
persones impedides o amb mobilitat reduïda, per a l’ús de l’ambulància que
actualment s’hi utilitza poc.
Demanem i convidem a la col·laboració d`estudiants i professionals
d`arquitectura i enginyeria a participar en esta Taula i que ens aporten idees.
I no havent més punts a tractar, es proposa convocar la pròxima sessió de la
Taula per al dimecres 9 d’abril a les 19 h. en el mateix lloc, Braç Treballador.
S’alça la sessió a les 21,31 h.

Vist i plau

(signat)

(signat)

El secretari / La secretària

El president / La presidenta
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