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PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MÉS ALGEMESÍ
Que el regidor d’aquest grup municipal Josep Antoni Bermúdez i Roses eleva al Ple de
la Corporació per al seu debat i, si s’escau, aprovació:
Un veí de la zona del Parc Salvador Castell/Plaça de Cabanilles m’ha fet arribar les
següents observacions:
“Voldria que m'aclarira uns dubtes que tinc al respecte de les obres realitzades a la zona
Parc Salvador Castell – Plaça de Cabanilles.
Voldria saber si les obres de remodelació del parc salvador Castell i de la Plaça de
Cabanilles ja es poden considerar acabades.
Voldria saber si s'ha fet una peatonalització entre aquestes dues zones o no perquè tal com
ha quedat no queda clar.
La zona que abans corresponia a calçada per a vehicles entre aquestes dues zones i que
estava a desnivell d'elles i a nivell de la calçada prèvia i posterior s'ha fet a nivell de les
dues zones de parc (el parc i la plaça de cabanilles) i elevada en relació a la calçada
precedent i posterior del carrer Parc Salvador Castell, i en color de paviment més semblant
a zona de parc que al de la calçada precedent i posterior (paviment quitranat), no s'hi han
ficat tanques de protecció com als trams que donen al Parc Salvador Castell (entre carrer
Joan Segura i Plaça de Cabanilles, i entre aquesta plaça a l'alçada del Patronat i el carrer
Figueres, però no obstant per aquesta calçada sobreelevada els cotxes circulen sense cap
indicació, ni restricció o preferència per peatons.
A més, les rampes per a persones amb dificultats motores o per als carrets de bebé s'han
suprimit de manera que es dificulta la mobilitat, als passos entre la zona central del parc i
l'illa circular que enfronta al carrer Joan Segura, o el pas entre la zona central del parc i la
vorera del Parc salvador Castell a l'alçada del numero 67, o entre la plaça de Cabanilles i
la vorera del Parc salvador Castell cantó a la mateixa plaça de Cabanilles (a l'alçada de la
porta principal de l'Institut).
M'agradaria que em contestara i per suposat que fera les gestions oportunes o el trasllat de
la preocupació a qui corresponga solucionar-la per tal que la solució final siga la més
adequada possible per als ciutadans (per als qui s'ha remodelat el parc i que l'han pagat
de la seua butxaca).
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Per tot això, en nom del GRUP MUNICIPAL MÉS ALGEMESÍ propose els següents
punts d’acord:

1) Instar al senyor Alcalde per tal que informe a aquest plenari si aqueixes obres han
estat ja recepcionades per l’Ajuntament i si es poden donar per concloses. En cas
de no haver estat recepcionades que explique el perquè.
2) Que informe per què una obra nova oberta ja al públic –amb independència que
estiguen o no recepcionades- no conta amb les mesures d’accecibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda, ja que és impossible accedir-hi a la Plaça de
Cabanilles si no és des del Parc.
3) Que de no estar prevista les oportunes mesures d’accessibilitat, instar al senyor
Alcalde per tal que done les ordres oportunes de realitzar-les o encarregar la seua
realització a la empresa o empresa responsable de les obres de remodelació.
4) Instar al senyor Alcalde que ordene immediatament que es pinten immediatament
tots els passos de vianants d’aquest tram del Parc i de la Plaça de Cabanilles, ja
que en l’actualitat no hi ha cap.
5) Instar al senyor Alcalde per tal que sol·licite de la Policial Local un informe sobre
la seguretat vial del tram de calçada entre la Plaça de Cabanilles i el Parc Salvador
Castell, indicant-s’hi si aquest tram és un tram de velocitat reduïda, de
preferència del vianant o un tram restringit al pas.
6) Instar al senyor Alcalde per tal que sol·licite de la Policial Local i/o Departament
d’Urbanisme l’estudi de propostes d’actuacions en aquest tram encaminades a
evitar accidents que es puguen ocasionar per la confusió de la calçada amb zona
de vianants, especialment aquella que puguen tenir els xiquets i xiquetes més
xicotets.
7) Instar al senyor Alcalde per tal que sol·licite de la Policial Local un informe sobre
la idoneïtat del primer ressalt que es troba a l’altura de l’Institut el qual sembla
tenir una elevació molt més brusca que els dos següents.
8) Instar al senyor Alcalde que ordene immediatament la col·locació de la
senyalització horitzontal i vertical oportuna dels passos elevats
9) Que els esmentats informes siguen penjants en la pàgina web municipal i remesos
als Grups Municipals.
10)Que s’informe en la comissió informativa escaient del proper mes de juliol de les
actuacions realitzades
Algemesí, 19 de juny de 2011.

SR ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
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