PREGUNTA
PRESENTADA PEL VOCAL PEP MARTÍ MAICAS, EN NOM PROPI I EN EL DEL
GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS
AL PLE DE LA JUNTA MUNICIPAL D'ABASTOS
Assumpte:

Trasllat de la UP de Nou Moles, al carrer Torres

Al igual que
ue sobre altres temes, en esta Junta
J
de Districte
istricte s'han presentat
Mocions i Preguntes sobre la Universitat Popular del Barri de Nou Mols, a totes
aquestes iniciatives l'equip de govern
go
municipal sempre respon donand les
seues llargues característiques i excuses que no han resolt prácticamentre cap
dels temes que hem plantejat des del nostre grup municipal,
municipal, iniciatives dirigides
sempre a millorar el benestar de les persones i la convivencia ciutadana.
Per millorar la seua formació a més de la seua salud corporal i estabilitat
emocional (per que per aixó serveix
serveix la Universitat Popular de Valencia) hi han
molts valencians
lencians que necesiten acudir a participar en les actividats de la
Universitat Popular.
Actualment la Universitat Popular
Pop
del barri de Nou Moles està implantada en
uns locals llogats i actualmente inadecuats per el fi a que’ss destinen. Per
l’Ajuntament
Ajuntament de València s’ens
s
a anunciat, varies vegades, el trasllat als locals
de propietat municipal que hi han al carrer Torres, els locals
ocals actualmente
están desocupats i el fet de traslladarlos
trasl
comportaría l’estalvi
estalvi del lloguer que
actualmente es paga, a més al estar molt prop del actual emplazament no
suposaria cap inconvenient
enient per als usuaris de la UP.
UP

Per tot aixó es fan les següents preguntes:
1. ¿Quin
Quin es la despesa anual per a l’Ajuntamen
l
de Valencia dels locals de
l’actual
actual emplazamentent de la Universitat Popular de Nou Moles?.
Moles
2. ¿Quin
Quin es el motiu que impedeix
imp
en trasllat als locals municipals del
de carrer
Torres? i ¿Te previst l’Ajuntamen,
l Ajuntamen, i ara sí, comenzar el nou curs en els
locals del carrer Torres
3. ¿Qui
Qui es el propietari dels locals actualmente llogats?.
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