
 

PRESENTADES   PEL VOCAL  
DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS 

AL  PLE  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  D'ABASTOS 

Assumpte:      AUMENT  DE LES 

                       COMPLEX  

Des de finals del passat estiu de 2013, s’estàn ocupant els edificis del Complex 
Administratiu 9 d'Octubre per un gran nombre de funcionaris autonòmics. 
influeix negativament en el desenrotllament normal de la vida quotid
Moles del nostre districte.  
ens asegurá que la recentment suprimida l
desplazament del veïns del Barri i s
de les linies restants de la EMT i del Metro per 
dels seus vehicles particulars i que els resultara mes còmode el desplaçament als seus 
llocs de treball en transport públic, però la veritat és que açò no ha succeït
que el barri s'ompli de cotxes ocupant
seus vehicles a més de quedar perjudicats per la minva de les seues possibilitats de 
mobilidad per la supressió de l
freqüències de la resta de 
temps d'espera i l'obligatorietat de realitzar diversos transbords per a anar als llocs que 
arribaven bans de la supressió de la citada 

Al ser responsabilitat municipal la supervisió de les condicions de seguretat i salut de les 
persones que viuen i trevallen al municipi
Preguntes:  

1. - ? Quina era la fre
aquestes dates del 2012

2. - ? Quina era la fre
aquestes dates del 2012

3. ? Quina era la freqü
dates del 2012  i  quina es la freq

4. - ?Pensa l’Ajuntament restablir l

                                                                               

               

PREGUNTES 

PEL VOCAL    PEP  MARTÍ  MAICAS, EN NOM PROPI I EN EL 
DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS  

PLE  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  D'ABASTOS 

DE LES  FRECUENCIES  DE  PAS  TRANSPOR

 ADMINISTRATIU  NOU   d’OCTUBRE 

Des de finals del passat estiu de 2013, s’estàn ocupant els edificis del Complex 
Administratiu 9 d'Octubre per un gran nombre de funcionaris autonòmics. 

en el desenrotllament normal de la vida quotidiana del Barri de
 En aquesta mateixa seu,  el Regidor de transport 

á que la recentment suprimida línea del 7 no afectaría
ïns del Barri i s’aumentarien considerablement les frecuencies de pas 

de les linies restants de la EMT i del Metro per a dissuadir els funcionaris de la utilització 
dels seus vehicles particulars i que els resultara mes còmode el desplaçament als seus 
llocs de treball en transport públic, però la veritat és que açò no ha succeït
que el barri s'ompli de cotxes ocupant-ho tot i deixant els veïns sense poder aparcar els 
seus vehicles a més de quedar perjudicats per la minva de les seues possibilitats de 
mobilidad per la supressió de la linea del 7 (en esta zona) i el tan publicitat augment d

 línies de transport no s'ha notat, si no mes bé han augmentat els 
temps d'espera i l'obligatorietat de realitzar diversos transbords per a anar als llocs que 

la supressió de la citada línia d'autobús del 7. 

l ser responsabilitat municipal la supervisió de les condicions de seguretat i salut de les 
persones que viuen i trevallen al municipi. Des d'este grup municipal es fan les següents 

Quina era la freqüència de pas de la línia 85 entre les 7:00 i les 9:00
aquestes dates del 2012  i  quina es la freqüència actual al mateix interval horari

Quina era la freqüència de pas de la línia 29 entre les 7:00 i les 9:00
aquestes dates del 2012  i  quina es la freqüència actual al mateix interval horari

üència de pas de la línia 3 entre les 7:00 i les 9:00
i  quina es la freqüència actual al mateix interval horari

Ajuntament restablir l’antic trajecte de la línea 7 de la EMT

                                                                               València  18  setembre  2014

 

MARTÍ  MAICAS, EN NOM PROPI I EN EL 

PLE  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  D'ABASTOS  

TRANSPOR T PUBLIC 

Des de finals del passat estiu de 2013, s’estàn ocupant els edificis del Complex 
Administratiu 9 d'Octubre per un gran nombre de funcionaris autonòmics. Aqueste fet  

iana del Barri de Nou 
el Regidor de transport   Sr. Mendoza 

afectaría la capacitat de 
aumentarien considerablement les frecuencies de pas 

a dissuadir els funcionaris de la utilització 
dels seus vehicles particulars i que els resultara mes còmode el desplaçament als seus 
llocs de treball en transport públic, però la veritat és que açò no ha succeït i la veritat és 

ho tot i deixant els veïns sense poder aparcar els 
seus vehicles a més de quedar perjudicats per la minva de les seues possibilitats de 

an publicitat augment de les 
si no mes bé han augmentat els 

temps d'espera i l'obligatorietat de realitzar diversos transbords per a anar als llocs que 

l ser responsabilitat municipal la supervisió de les condicions de seguretat i salut de les 
l es fan les següents 

nia 85 entre les 7:00 i les 9:00,  en 
l mateix interval horari¿ 

entre les 7:00 i les 9:00,  en 
l mateix interval horari¿ 

entre les 7:00 i les 9:00,  en aquestes 
l mateix interval horari¿ 

7 de la EMT¿ 

València  18  setembre  2014 


