REGIDORIA DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT

BIOGRAFIA
l’Àrea de Medi Ambient va ser capdavantera dels grans canvis en les polítiques verdes del passat
mandat, canvis en la gestió de la jardineria cap un model de més biodiversitat, gestió de més huitanta
obres en Parcs i Jardins, la introducció de la replegada diferenciada dels residus orgànics, augment de
les estacions de mesurament de la contaminació atmosfèrica o la obtenció per primera vegada de
totes les banderes blaves de la ciutat de València. A més d’introduir processos participatius en la gestió
municipal: co-disseny d’espais verds i creació del Consell de Medi Ambient de l’Ajuntament de
València.
He desenvolupat una gran capacitat de treball en equip amb la resta d’Àrees de l’Ajuntament de
valència. A l’Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic, destaquen el Parc Lineal de Benimàmet, gestió
d’una Jardineria Sostenible al Urbanisme Tàctic així com el treball en equip entre la Contaminació
Acústica i Atmosfèrica amb les polítiques de pacificació del transit i del domini públic. Millores en la
gestió del Domini Públic Municipal a les zones verdes, Tram IX del Jardí del Túria i Jardins del Reals, i de
les activitats esportives a l’aire lliure. Amb l’Àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana, es va dur
endavant el Projecte del Parc Central i Parc de Malilla, a més de la estreta relació amb Obres i
Infraestructures en la execució de jardins de barri, el projecte una Valencia més Verd que van suposar
canvis en les normes urbanístiques i en la planta viaria.
A més forme part des de 2015 del Consell d’Administració de l’EMT i des de la seua creació del Consell
d’Administració de l’ATMV, entitats depenents i relacionades amb l’Àrea de Mobilitat Sostenible.
Actualment se ocupa de les polítiques relacionades amb l’Àrea Metropolitana al Gabinet d’Alcaldia
experiència que donarà un valor afegit a les polítiques de l’Àrea.
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