
 

                      

 

 

PRESENTADA PEL VOCAL  
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS 

    AL  PLE  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  

 
Assumpte:    Accesibilitat al 
 
En esta Junta Municipal 
a l’accesibilitat de les pasarel·le
Moció ja va ser rebutjada amb una 
govern, caracteritzat per la manc
carácter socialitzant.  
 
 En l'actualitat i a pesar de la remodelació de la zona per 
Central (que donada la situación
considerem que  l'accessibilitat als 
i Cajal i Germanies es 
situación anterior s’esta incomplint de forma greu la Lley d
Barreres Arquitectóniques
exigeix (com es la seua obligació) 
 
Es per aixó que no entenem com l
seus ciutadans no a pres cap mesura per paliar aquesta situació
 
                                                              
Per   tot   aixó   es   
 
 
1. ¿Te l’Ajuntament de Valencia

situación de inaccesibilitat per als discapacitat que vul
d’unio de les Grans Vies per la zona de les escales
 

2. ¿Pensa seguir incomplint  l
Barreres Arquitéctoniques i d

 

                                            

                             

PREGUNTA 

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

PLE  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  D'ABASTOS

Accesibilitat al túnel d’unio de les Grans Vies  

unicipal i des del nostre grup es presentà ja una 
pasarel·les de creuament de l’Avinguda del Cid

Moció ja va ser rebutjada amb una  sèrie d'excuses per l'actual equip de 
, caracteritzat per la manca de sensibilitat pel que fa a éstes

En l'actualitat i a pesar de la remodelació de la zona per la construcció del Parc 
situación económica de la ciutat,  prevem molt llunyana)

l'accessibilitat als tunels d'unió de les Gandes Vies de Ramón 
es imposible per als discapacitat, al igual que en la 
sta incomplint de forma greu la Lley d

Barreres Arquitectóniques i Accesibilitat en el medi Urbà i que l
(com es la seua obligació) a qualsevol obra que es projecta a la ciutat

Es per aixó que no entenem com l’Ajuntament que deu vetlar pel benestar dels 
seus ciutadans no a pres cap mesura per paliar aquesta situació 

                                                               
  fan   les   següents   preguntes:  

Te l’Ajuntament de Valencia,  prevista alguna mesura per resoldre la 
de inaccesibilitat per als discapacitat que vullguen 

rans Vies per la zona de les escales¿ . 

Pensa seguir incomplint  l’Ajuntament de Valencia la Lley d
Barreres Arquitéctoniques i d’Accesibilitat.¿   

                                                             València,   19  dic

                                                   

EN NOM PROPI I EN EL DEL 

D'ABASTOS  

el nostre grup es presentà ja una Moció relativa 
Avinguda del Cid, ésta 

sèrie d'excuses per l'actual equip de 
stes situación de 

la construcció del Parc 
prevem molt llunyana) 

d'unió de les Gandes Vies de Ramón 
, al igual que en la 

sta incomplint de forma greu la Lley d’Eliminació de 
i que l’ajuntament 

que es projecta a la ciutat. 

Ajuntament que deu vetlar pel benestar dels 
 

 

alguna mesura per resoldre la 
 creuar el túnel 

Ajuntament de Valencia la Lley d’eliminació de 

dicembre   2014  


