
MOCIÓ DEL GRUP MINICPAL BLOC -COMPROMís PER SEDAVí.

Sedaví, 26 degener de 2012.

Josep Ferran Baixauli Chornet, amb DNI 22545010, i en representació del Grup
Municipal Bloc- Compromís per Sedaví, amb domicili a efectes de comunicació al
carrer Pintor Sorollla, 52-8 de Sedaví, presenta al Ple per al seu debat i aprovació

si s'escau, la següent Moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS;

8
Existencia d'un penós i deficient servei del transport públic que existix a Sedaví
des de temps immemorials, així com el seu deteriorament progressiu, arribant
en I'actualitat a una freqüencia de pas de 40 minuts en dies laborables del
servei Metrobús ( Autobusos Metropolitans de Valencia).

1,

Que I'estació d~dif de la localitat de Catarroja es troba situada en la línia La
Encina a Valencia Nord, quilómetre 105, i a 1 quilómetre de distancia
aproximadament, es troba situat el baixador d~dif de la localitat de
Massanassa, quilómetre 106, que al seu torn es troba 1,5 quilómetres de
I'estació d~/fafar -Benetússer, quilómetre 107/600, i per tant les referides
poblacions tenen un servei de transport públic de ferrocarril de rodalia
envejable per a les veii1es i els veii1s de Sedaví.

2.

Que en un temps no molt Ilunya, va a produir-se un augment considerable de
població a un costatia I'altre de la línia ferria, a I'altura de I'encreuamentamb
I'avinguda del País Valencia de Sedaví, a causa del Pla General d'Ordenació
Urbana de Sedaví, on es preveu la construcció de vivendes per a 8.000 nous
veins, i en la ciutat de Valencia, en la ja real construcció de "Sociopolis" amb
2.808 vivendes anunciades.

3.

8

4. Que I'esmentat punt (pas superior de vehicles sobre la vía de I~v. País
Valencia), quilómetre 108/400, es traba aproximadament a 1 Km. de I'estació
d~/fafar -Benetússer, i que seria una ubicació idónia de la construcció d'un
baixador en la línia La Encina -Valencia Nord, que dotara d'un transport públic
digne a I'actual i futura població de Sedaví, així com la futura de "Sociopolis':

5. Que I'any 2011, la localitat veii1a d~/bal, amb unes característiques
demografiques i geografiques semblants a Sedaví, se li ha adjudicat per part del
Ministeri de Foment, el projecte de construcció d'un baixador a la línia La
Encina a Valencia Nord.



És per aquest motiu l:4juntament, com a administració local més próxima BIs
ciutadans ha de ser sensible a les seues demandes i per aquest motiu decidim
presentar la moció que continga els següents:

ACORDS

PRIMER. -En tant que aquest Ajuntament és I'administració més próxima BIs
ciutadans, que procedisca a dirigir-se al Ministeri de Foment, sol.licitant la
construcció d'un baixador/estació de ferrocarril en la línia La Encina -Valencia
Nord, en una ubicació d'acord amb el que descriu anteriorment, que dote d'un
transport públic digne i d'acord amb les necessitats reals de les zones urbanes
descrites.

SEGON. -Instar el Govern, mitjant;ant el Ministeri de Foment perque durant el 2012
s'óbriguen vies de dialeg amb les administracións autonómiques i locals així com
els moviments veii1als, a I'efecte de dialogar sobre les necessitats transport públic
en la nostra localitat.

TERCER. -Donar compte del present acord al Govern de la Comunitat Autónoma de
Valencia, així com a les Corts Valencianes i Diputació de Valencia.

OVAR7: -Informar la ciutadania mitjant;ant els canals municipals habituals del
present acord de moció

SOL .LICITE-

Que tinga per comparegut, i procedisca a traslladar el present escrit a la totalitat de
grups polítics que I~iuntament, i previs els tramits i estudis que
considere oportuns, la present moció.

Bloc -Compromís per Sedaví

AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SEDAVí


