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TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT
ACTA DE LA SESSIÓ DE 9 D`ABRIL 15ª EDICIÓ DE 2014
Caràcter: Ordinari
Data:09-04-2014
Lloc: Braç Treballador
Horari: 19 h.
Al municipi de Tavernes de la Valldigna el dia 9 d`abril 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)
- Juan Sánchez
S’han excusat d’assistir-hi:
- Enrique Chofre (president de la Taula)
- Mª Luisa Grau (Assoc. Veïns )
- José Salom (Assoc. Comerciants a Tavernes) (vocal)
- Juan Vicente Vercher Gadea
- Víctor Borràs
- Llum Sansaloni

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l'acta de la tretzena i catorzena sessió.
2. - Llistat dels agents convocats, assistents i excusats
3. - Propostes de la nova sessió informativa de la Taula:
•

Contenidors de restes orgàniques es fixen en un altre tipus de mobiliari urbà
perquè el vent els fa perillosos.
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Sol·licitar una campanya per part del Consistori per a la conscienciació dels
propietaris d’immobles enderrocats en l’entrada del poble, enfront dels
Sequers.

•

Sol·licitar instal·lar bancs a prop de les parades d’autobús per a les persones
majors, que són els usuaris que més els utilitzen.

•

Sol·licitar informació a la brigada municipal encarregada de l’enllumenat públic
perquè falla en l’Avinguda de la Marina.

•

Retirar de la via urbana mobiliari urbà deteriorat per a no causar accidents
personals i que no es deixen restes en el pont de l`Avinguda de la Marina,

•

Propostes sobre la utilització del pàrking del Passeig del País Valencià.

•

Instal·lació d’una font pública (inexistent) en l`Avinguda de la Marina.

•

Pintura dels ferros i enjardinar l`Avinguda de la Marina. Referent Turístic.

•

Preguntar a Protecció Civil per si hi ha un Pla General d’Evacuació per a riscs o
catàstrofes (incendis, inundacions. etc.) en tota la platja.

Desenvolupament de la sessió:

Comencem, faltarà signar la 13ª sessió del 20-11-14 per part del president Enrique
Chofre excusat, i rectificar la 14ª sessió del dia 12-2 2014.

Juan Tormo pren nota sobre la perillositat dels contenidors de restes orgàniques
per a donar-les una alternativa pràctica, sobre els immobles enderrocats a l’entrada
del poble i per a la millora del paisatge, si volem ser un poble de valor turístic. Juan
Tormo ens comunica que hi ha un procés obert en marxa, un expedient d`Orde de
Execució sobre la legalitat urbanística.
Juan Tormo pren nota sobre la inversió en mobiliari urbá per a sol·licitar instal·lar
bancs a prop de les parades d’autobús per a les persones majors, que son els usuaris
que mes els utilitzen.

Sol·licitar informació a la brigada municipal encarregada de l’enllumenat públic sobre
per què falla tant en l’Avinguda de la Marina. Ens informen que cal avisar la Policia
Municipal per a que avisen l’empleat públic de guàrdia.
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Quan es retire de la via urbana el mobiliari urbà deteriorat per a no causar accidents
personals, que no es deixen restes. ( Existeix una denúncia al Consistori del 17-3-14)

També que quan arrepleguen trastos vells no s’arreplega el fem i es deixen restes
perilloses, com taques o restes d’enderrocs. Quan els hostalers locals deixen restes
orgàniques i líquids reiteradament en la calçada o voreres, denunciar-ho en la Línea
Verda i, si no se’n prenen nota, fer una instància al concejal que hi correspon.

Sobre el pont en la Avinguda de la Marina que s`ha rehabilitat estos dies, fer un estudi
per a la transformació en una plaça amb farola, escultura o bancs, perquè, tot i la
neteja, sempre està bruta. La inversió s’amortitzaria per a estalviar hores de neteja i
manteniment. Juan Tormo ens comunica que l’ Avinguda

de la Marina no té el

projecte acabat .

Tanmateix, alguns sectors, com el 12, proposem que es realitze un estudi sobre la
possibilitat de transformar-los en horts urbans.

Propostes sobre la utilització del pàrking del Passeig del País Valencià que
manifesta la ciutadania com per exemple:
Fer bons, diferents utilitats, 2ª planta per a l’ús municipal, trasters, aparcament per a
bicicletes, tiquets de compres de locals comercials. Bons en falles o altres
esdeveniments per a l’ús dels particulars afectats que no pugen accedir als guals o
iguals.
Proposta d’instal·lació d’una font pública (inexistent) en l’Avinguda de la Marina per a
les necessitats més urgents dels vianants. També fa falta una altra, almenys, en el
Passeig Tarongers.

Juan Tormo ens informa que hi ha un Pla General d’Evacuació per a riscs o
catàstrofes (incendis, inundacions etc.) en el poble i en tota la platja.

Enric Estruch planteja acabar en el problema de l’encreuament del carrer Pintor
Sorolla i del carrer La Barca, demana un canvi de vehicles de vorera, o solucionar-ho
TAULA DE MOBILITAT, ESPAI PÚBLIC I TRÀNSIT DEL MUNICIPI DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA

3

AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
(96) 282 40 15 / Fax (96)282 20 27
Plaça Major, 1 CP 46760
www.tavernes.org

NIF P-46.24000-H
REL 01-46-238.4

amb un espill per ser perillós i per la falta de visibilitat per tractar-se d’un encreuament
perillós.
Demanem mes il·luminació en la part de darrere de la Casa de la Cultura.

Informem que el Cartell retirat en la plaça recentment pertany a la Mancomunitat i al
Pla Estratègic de Turisme de la Safor. En eixir-se’n Gandia i en no haver-lo posat en
cap moment en funcionament, se l`han portat.
Merche Cotaina ens remetrà el PDF sobre el Document Definitiu del PMS, supervisat
en els pròxims dies.

Es proposa convocar la pròxima sessió de la Taula per al dimecres 11 de Juny a les
19 h. en el mateix lloc, Braç Treballador

S’alça la sessió a les 21,25 h.

Vist i plau
(signat)

(signat)

El secretari / La secretària

El president / La presidenta
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