
MOCIÓ PER A REBUTJAR EL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’A7 AL SEU
PAS PER PATERNA

Juan Manuel Ramón Paúl, portaveu del grup municipal Compromís per
Paterna, presenta al ple per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 12 de març la Delegada de Govern va presentar als mitjans de
comunicació un nou estudi informatiu sobre la circumval·lació exterior de
València. En aquest estudi apareix grafiada la nova ampliació, que seria
paral·lela a l’actual by-pass que travessa Paterna entre el polígon Font del
Gerro i la Canyada.

L’ampliació del by-pass actual, afegint quatre carrils al pas per Paterna,
continua apostant per un model de transport insostenible. A més, dita
possibilitat es considera novament descartada, tant per les successives
mocions aprovades en el Consistori, com pel compromís dels representants del
Govern Central i Autonòmic de no fer passar un segon by-pass, ni una
ampliació de l’existent pel municipi de Paterna.

Per tot això, Compromís per Paterna proposa al Ple els següents

ACORDS

PRIMER: L’Ajuntament de Paterna reitera el total rebuig i oposició al projecte
d’ampliació de l’A7 al seu pas per Paterna.

SEGON: L’Ajuntament de Paterna reitera la seua oposició a qualsevol disseny
que supose un increment de la capacitat de l’actual circumval·lació, per les
conseqüències mediambientals, per l’increment de contaminació acústica i de
CO2 per a Paterna, així com l’increment dels riscos derivats per l’increment del
transport de mercaderies perilloses junt a les zones poblades del nostre terme,
en concret junt a tres centres educatius.

TERCER: L’Ajuntament de Paterna traslladarà al Ministeri de Foment aquest
acord municipal recordant el compromís del Ministeri, contrari a un traçat per
Paterna, reiterant l’escrit del secretari d’Infraestructures, Víctor Morlán, en el
que va dir textualment "que la circumval·lació exterior no discorrerà per
Paterna”.

QUART: L’Ajuntament de Paterna traslladarà a la Generalitat Valenciana
aquest acord municipal, recordant el compromís adquirit pel president Camps,
per boca de l’ex conseller González Pons i ratificat després en l’escrit del
conseller d’Infraestructures García Antón en el que va dir: "Que se estudien
altres traçats que no afecten el terme d’eixe municipi. Si finalment això no és
possible, ens oposarem a la construcció d‘eixa carretera. Tot açò amb l’objectiu
de que la Generalitat Valenciana inste al Ministeri a la modificació d’aquest
projecte per a que el traçat no es realitze per Paterna”



CINQUÉ: L’Ajuntament de Paterna, d’acord amb els acords plenaris anteriors
presentarà les al·legacions pertinents per tal que es mostre el rebuig a la
infraestructura proposada pel Govern Central, instant a la Delegació de Govern
a paralitzar el projecte actual i estudiar els traçats alternatius a que es va
comprometre en 2009.

SISÉ: Donar trasllat dels presents acords al Ministeri de Foment, a la Delegació
de Govern i a la Conselleria d’Infraestructures, així com a les Juntes de Barri,
Consell de Participació Ciutadana, Federació d’Associacions de Veïns de
Paterna (FAVEPA) i a la resta d’associacions de veïns del municipi.

En Paterna, 21 de març de 2014
Signat:

Juan Manuel Ramón Paúl
Portaveu

GM Compromís per Paterna


