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Referencia: 2022/13159B

Procedimiento: Mociones

Interesado: MARIA MUÑOZ CUEVAS 

Representante:  
SERVICIOS MUNICIPALES

Ricard Enric Escrivà Chordà, Secretaria/o del Ayuntamiento de Burjassot -

CERTIFICO: Que Pleno en su sesión del día 29 de noviembre de 2022 adoptó el siguiente 
acuerdo:  

13. SERVICIOS MUNICIPALES.
Expediente: 2022/13159B.

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES TOTES PODEM Y PSPV PSOE 
PARA LA CREACIÓN DE JARDINES SENSORIALES EN LOS PARQUES PÚBLICOS DE 
BURJASSOT.  
 

Vista la proposició que seguidament es transcriu:

Na MARÍA MUÑOZ CUEVAS, DNI 485965187Q, portaveu del grup municipal de Totes 
Podem a l'Ajuntament de Burjassot, i En FRANCISCO MANUEL ARAGÓ MENGUAL, 
DNI, 19838705D portaveu del grup municipal PSPV-PSOE Burjassor en virtut del que 
disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entiats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 del text reglamentari esmentat, presenta al plenari 
per al seu debat i aprovació, si s’escau, la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des del seu naixement l'ésser humà disposa d'uns sentits que ha de desenvolupar i usar 
conjuntament per a interactua amb el medi on viu. És necessari estimular aquests 
sentits per què les persones coneguen diferents textures, olors, sabors, colors i sons 
des dels primers anys de la vida. Està demostrat que els jardins sensorials poden servir 
com a teràpia alternativa a persones amb problemes sensorials que les persones 
pateixen amb el pas del temps. També permet als xiquets i xiquetes amb autisme 
estimular i explorar els seus sentits en ambients segurs sense deixar de ser un espai 
lúdic i recreatiu per a tota la ciutadania.

Els jardins sensorials són llocs accessibles que es componen de diferents elements que 
estimulen els 5 sentits de manera autònoma i amb diferents materials com, per 
exemple, la fusta, plantes aromàtiques, fang, aigua i material reciclat per a crear 
diferents textures i diferents espais perquè els usuaris puguen interactuar.
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A Burjassot, tenim la sort de comptar amb suficients parcs públics replets de vegetació 
per a incorporar aquests jardins sensorials, on el treball pedagògic d'estimulació dels 
sentits s'integraria perfectament amb l'entorn.

Des de Totes Podem considerem que la creació d'aquests espais ben dissenyats i amb 
guies didàctiques com, per exemple, pictogrames de fàcil comprensió, les persones, 
xiquets i xiquetes amb dificultats podran gaudir més de les instal·lacions i així millorar la 
seua qualitat de vida.
 

Por todo ello, se eleva a La Comisión Informativa de Servicios Municipales la siguiente 
propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMER.- Instar l'Ajuntament de Burjassot a la creació de jardins sensorials integrats als 
parcs públics municipals tancats.

SEGON.- Informar dels acords de la present moció pels mitjans de comunicació públics de l’ 
Ajuntament de Burjassot 

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por trece votos a favor (12 PP y 1 Totes 
Podem), dos votos en contra (2 C's) y seis abstenciones (3 PP, 2 Compromís y 1 Vox), 
ACUERDA aprobar la propuesta anteriormente transcrita, que ha sido dictaminada por la 
Comisión Informativa de Servicios Municipales de 21 de noviembre de 2022.

Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde 
Presidente, en Burjassot  

Visto bueno
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