
 

                      

 

 

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:    Espai d’esbarjo per a gossos

 
Als barris del nostre districte hi ha molt pocs espais reservats per a l'es
gossos, en un d'estos barris es troba situada la plaça de 
que ha sigut objecte de diverses mocions i preguntes en esta Junta de Districte, a 
causa de la brutícia i a les situacions de violència que es generen sobretot a l'estiu 
per persones que acampen en les seues zones en
cert, pensem seria un lloc idoni per a instal·lar
l'esbarjo de gossos. 
 
Ara fa un parell d’anys es va instalar una zona com la que estem proposant al  jardí 
interior de l’Antic Mercat d’Abastos i malgra
proporciona deixa prou que desitjar, l
ha evitat en gran part la brutícia i excrements que estes mascotes venien 
disseminant pels carrers de l
 
Es podrà al·legar que és una zona molt pròxima a un altre jardí (C. Guillem de 
Castro) o inclús relativament 
solució perquè es tracta de que estos animals no molesten als usuaris dels 
esmentats jardins i a més que efectuen les seues defecacions en un lloc reservat i 
que es netege de sovint per a evitar així brutícies i possibles infeccions
 
La construcció d’este parc de gossos comportaria molt poca despesa per les 
arques municipals doncs
altres parcs) està construida amb fusta i dotar
 
Donant-se també la circumstància, citada anteriorment, de l'ocupació dels espais 
públics per acampades incloses pernoctacions de 
baralles i distintes formes de violència i com vullga que les nostres autoritats a 
penes destinen mitjans per a atendre este tipus d'assistència social, pensem que 
donant-li mes usos a les zones enjardinades, es milloraria la 
plaça de Maria Beneyto 
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Espai d’esbarjo per a gossos a la plaça de Maria Beneyto

barris del nostre districte hi ha molt pocs espais reservats per a l'es
gossos, en un d'estos barris es troba situada la plaça de Maria Beneyto. Esta plaça 
que ha sigut objecte de diverses mocions i preguntes en esta Junta de Districte, a 
causa de la brutícia i a les situacions de violència que es generen sobretot a l'estiu 
per persones que acampen en les seues zones enjardinades, prou deteriorades per 
cert, pensem seria un lloc idoni per a instal·lar, amb un baix cost

Ara fa un parell d’anys es va instalar una zona com la que estem proposant al  jardí 
interior de l’Antic Mercat d’Abastos i malgrat que el manteniment que se li 
proporciona deixa prou que desitjar, l’ús majoritarí del dels veïns que tenen gossos 
ha evitat en gran part la brutícia i excrements que estes mascotes venien 
disseminant pels carrers de les rodalies del parc de gossos construït

podrà al·legar que és una zona molt pròxima a un altre jardí (C. Guillem de 
Castro) o inclús relativament  prop del llit del  riu, però esta circumstància no és la 
solució perquè es tracta de que estos animals no molesten als usuaris dels 

mentats jardins i a més que efectuen les seues defecacions en un lloc reservat i 
sovint per a evitar així brutícies i possibles infeccions

La construcció d’este parc de gossos comportaria molt poca despesa per les 
arques municipals doncs sols hi hauria que acotar l’espai en una tanca (que en 
altres parcs) està construida amb fusta i dotar-lo d’un punt d’aigua.

se també la circumstància, citada anteriorment, de l'ocupació dels espais 
públics per acampades incloses pernoctacions de persones que sovint acaben en 
baralles i distintes formes de violència i com vullga que les nostres autoritats a 
penes destinen mitjans per a atendre este tipus d'assistència social, pensem que 

li mes usos a les zones enjardinades, es milloraria la convivència dins de la 
 

                                                   

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

PLE  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  D'ABASTOS  

a la plaça de Maria Beneyto 

barris del nostre districte hi ha molt pocs espais reservats per a l'esbarjo de 
Maria Beneyto. Esta plaça 

que ha sigut objecte de diverses mocions i preguntes en esta Junta de Districte, a 
causa de la brutícia i a les situacions de violència que es generen sobretot a l'estiu 

ou deteriorades per 
amb un baix cost, una zona per a 

Ara fa un parell d’anys es va instalar una zona com la que estem proposant al  jardí 
t que el manteniment que se li 

dels veïns que tenen gossos 
ha evitat en gran part la brutícia i excrements que estes mascotes venien 

construït. 

podrà al·legar que és una zona molt pròxima a un altre jardí (C. Guillem de 
prop del llit del  riu, però esta circumstància no és la 

solució perquè es tracta de que estos animals no molesten als usuaris dels 
mentats jardins i a més que efectuen les seues defecacions en un lloc reservat i 

sovint per a evitar així brutícies i possibles infeccions. 

La construcció d’este parc de gossos comportaria molt poca despesa per les 
sols hi hauria que acotar l’espai en una tanca (que en 

lo d’un punt d’aigua. 

se també la circumstància, citada anteriorment, de l'ocupació dels espais 
persones que sovint acaben en 

baralles i distintes formes de violència i com vullga que les nostres autoritats a 
penes destinen mitjans per a atendre este tipus d'assistència social, pensem que 

convivència dins de la 



 

                                                          
 
 

 

És per això que presentem  a la Junta de districte d’Abastos 
debat i votació,  la  següent:

 
PROPOSTA D’ACORD
 
1.  Que el Ple del Con

Regidories corresponents 
construcción d’una zona destinada a parc d’esbarjo de gossos acotat per tanca i 
porta, amb punt d’aigua per la netenja del parc
La zona proposada del parc, queda perfectament definida en la fotografía que 
s’adjunta a la present moció

 
 
 
                                                

                                                          

És per això que presentem  a la Junta de districte d’Abastos 
a  següent: 

PROPOSTA D’ACORD  

Que el Ple del Consell de la Junta de Districte d’Abastos 
Regidories corresponents la necesitat urgent de estudiar i executar 
construcción d’una zona destinada a parc d’esbarjo de gossos acotat per tanca i 
porta, amb punt d’aigua per la netenja del parc i abrevador dels gossos usuaris.
La zona proposada del parc, queda perfectament definida en la fotografía que 
s’adjunta a la present moció 

                                                                    València,   19  desembre

 

És per això que presentem  a la Junta de districte d’Abastos , per al seu 

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

construcción d’una zona destinada a parc d’esbarjo de gossos acotat per tanca i 
i abrevador dels gossos usuaris. 

La zona proposada del parc, queda perfectament definida en la fotografía que 

desembre   2014 


