
 

                      

 

 

PRESENTADA PEL VOCAL   PEP  MARTÍ  MAICAS, EN NOM P ROPI I EN EL DEL 
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS 

 

AL  PLE  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  D'ABASTOS 

 
Assumpte:    Barri de la 

 
 
El barri de la Fontsanta, situat a l'oest de la ciutat, 
anys 50 com a conseqüència de la necessitat de vivendes sorgid
riuada de 1957. Este barri ha sigut per la seua situació i demografia (igual que 
altres barris de la perifèria) dels menys afavorits per les inversions del consistori i 
comparteix  amb tots els de la ciutat la falta de neteja i 
seus arbres. Des de fa 
assetjat de tanques metàl·liques i es va començar la
del poliesportiu, la situació de la qual ja és per tots coneguda, per 
compartida en el nostre districte
Moles. 
 
Si l'esmentat poliesportiu s'haguera acabat en els terminis previstos
hagueren existit igual però s'haurien suportat millor per la poca duració de les 
mateixes, al prolongar-se es
estretaments de carrers i les dificultats de transitar 
zona són insofribles i estan omplint la paciència dels veïns
grup municipal per que traslladem les seues queixes
 
Al moment  actual sembla que  (com s
novament l’obra (altra cosa será si s
necessari millorar la mobilitat dels veïns del barri, reordenant el trafic 
millorant el pas i la seguretat dels vianants
 
 
És per això que presentem 
debat i votació,  la  següent:

 

                             

M O C I Ó 
PRESENTADA PEL VOCAL   PEP  MARTÍ  MAICAS, EN NOM P ROPI I EN EL DEL 
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS  

PLE  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  D'ABASTOS 

Barri de la  FONTSANTA 

santa, situat a l'oest de la ciutat,  va ser construït a finals dels 
anys 50 com a conseqüència de la necessitat de vivendes sorgid

de 1957. Este barri ha sigut per la seua situació i demografia (igual que 
altres barris de la perifèria) dels menys afavorits per les inversions del consistori i 

amb tots els de la ciutat la falta de neteja i manca de 
res. Des de fa varios anys en la plaça de la Fontsanta 

assetjat de tanques metàl·liques i es va començar la, aleshores
la situació de la qual ja és per tots coneguda, per 

compartida en el nostre districte amb l'altre poliesportiu inacabat 

i l'esmentat poliesportiu s'haguera acabat en els terminis previstos
hagueren existit igual però s'haurien suportat millor per la poca duració de les 

se esta situació tant temps el caos circulatori
ments de carrers i les dificultats de transitar tan a peu com en cotxe 

zona són insofribles i estan omplint la paciència dels veïns, que s
grup municipal per que traslladem les seues queixes. 

sembla que  (com s’acosten les eleccións) van
altra cosa será si s’acaba), no obstant aixó i tant si fa no fa

ri millorar la mobilitat dels veïns del barri, reordenant el trafic 
as i la seguretat dels vianants   

presentem  a la Junta de districte d’Abastos
següent: 

                                                   

PRESENTADA PEL VOCAL   PEP  MARTÍ  MAICAS, EN NOM P ROPI I EN EL DEL 

PLE  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  D'ABASTOS  

va ser construït a finals dels 
anys 50 com a conseqüència de la necessitat de vivendes sorgida després  de la 

de 1957. Este barri ha sigut per la seua situació i demografia (igual que 
altres barris de la perifèria) dels menys afavorits per les inversions del consistori i 

manca de poda i tala dels 
santa es va alçar un 

aleshores,  inacabada obra 
la situació de la qual ja és per tots coneguda, per cert situació 

l'altre poliesportiu inacabat el del Barri de Nou 

i l'esmentat poliesportiu s'haguera acabat en els terminis previstos, les molèsties 
hagueren existit igual però s'haurien suportat millor per la poca duració de les 

caos circulatori,  els talls o 
tan a peu com en cotxe per la 

, que s’han dirigit a este 

acosten les eleccións) van a manpendre 
tant si fa no fa,  es 

ri millorar la mobilitat dels veïns del barri, reordenant el trafic rodat i 

districte d’Abastos , per al seu 



 
 

 
 
 
 
 
PROPOSTA D’ACORD
 
1.  Que el Ple del Con

Regidories corresponents 
reordenament del  trafic rodat en 
proveir als vianants de passos segurs i amb dimensions suficients per a transitar 
per la zona    

 
                                                

 

PROPOSTA D’ACORD  

Que el Ple del Consell de la Junta de Districte d’Abastos 
Regidories corresponents la necesitat urgent de estudiar i executar el 

trafic rodat en la plaça de la Fontsanta i 
als vianants de passos segurs i amb dimensions suficients per a transitar 

                                                                    València,   18  setembre   2014

sell de la Junta de Districte d’Abastos  trasllade  a les 
estudiar i executar el 

 als seus voltants i  
als vianants de passos segurs i amb dimensions suficients per a transitar 

setembre   2014 


