
 

 

                      

       M O C I Ó 

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:       MERCAT  DE  ROJAS  CLEMENTE 

El mercat de Rojas Clemente desenrotlla la seua activitat en un edifici que presenta en 
l'actualitat un estat de degradació molt preocupant, aquesta característica li confereix un 
aspecte d'insalubritat que pot produir una retracció de clients i conseqüentment 
disminució per abandó de parades de comerciants que encara  l’usen quotidianament. 
 
Ara fa mes de 6 mesos que en esta mateixa Junta Municipal una Moció en què es 
demanava la recuperació de la consignació econòmica que va existir al seu dia i es 
reprenguera la construcció d'un nou edifici per al mercat, esta Moció va ser desestimada 
pel grup de Govern Municipal amb escusas pelegrines. En esta ocasió este grup 
municipal de COMPROMIS presenta una nova moció perquè almenys es dignifique 
l'actual mercat i es destinen tots els seus espais a l'activitat comercial, traslladant les 
precàries instal·lacions de gestió d'ocupació a un altre local municipal mes adient a les 
seues tasques i es restablisca l'interior del mercat de Rojas Clemente mes ampli, net i 
saludable ja que actualment oferix un aspecte descuidat i amb  afegits de mampares que 
detrauen clients i comerciants, perjudicant el xicotet comerç que allí desenrotlla la seua 
activitat 
 
El Grup Municipal Compromís, continuant en la seua tasca de recolsament al 
xicotet comerç  proposa, per al seu debat i votació ,  l'acord  següent: 

 

PROPOSTA D'ACORD  

1. -   Que l’Ajuntament utilitze algun dels nombrosos locals municipals buits que té en 
el districte i que trasllade la oficina de gestió d’ocupació que  impropiament es 
desenrotlla en l'esmentat mercat,  retornant l'espai arrancat de la sala de 
vendes de l'edifici actual,  recuperant  d’aquesta manera  l'aspecte higiénic i 
coherent de l'immoble. 

2. -   Que es repare, netege, pinte i arregle l'interior de la sala de vendes i l'exterior 
de l'edifici retornant d'esta manera la dignitat d'un mercat municipal que 
actualment no reunix les condicions per a donar confiança als consumidors i 
perquè tornen a utilitzar este xicotet comerç de proximitat                         

                              València,   18 setembre  2014  


