A L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
El/La sotasignant, les dades personals de la qual i domicili a l’efecte de notificacions s’arrepleguen,
actuant en el seu propi nom i dret, a la vista de la formulació per eixe Ajuntament del document de
“REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE VALÈNCIA” (PGOU), formula
les següents,
AL·LEGACIONS
No pot portar-se a terme la revisió del PGOU de València sense definir primer els criteris bàsics
d’ordenació del territori metropolità que compartim centenars de milers de ciutadans i que
interrelacionen funcions, serveis, infraestrucures i paisatges comuns. És necessari
que es presente, debata i aprove el Pla d’Acció Territorial de la comarca de l'Horta de València,
previst en la Llei d’Ordenació del Territori des de 2004.
No es pot admetre un creixement de la ciutat sobre l’Horta circumdant quan existeixen
desenes de milers de metres disponibles entre edificis per a rehabilitar i solars per a construir en el
nucli urbà sobre els quals no s’aplica obligació alguna, el que afavoreix la deterioració urbana i
l’especulació.
El document que se sotmet a informació púbica presta més atenció a la urbanització i serveis de les
zones de futura expansió que a solucionar els problemes i necessitats dels barris ja existents per a la
satisfacció dels quals no s’inclouen amidades, previsions econòmiques ni dates concretes.
La revisió no incorpora un estudi de mobilitat ni aporta mesures concretes per als problemes de
trànsit i aparcament en la ciutat, ni mesures de foment del transport públic i altres alternatives
menys contaminants.
A més: ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
De tot allò ací exposat, per la present sol.licite:
PRIMER.- La suspensió de l’actual procés de REVISIÓ DEL PLA GENERAL DE VALÈNCIA fins
a tant es redacte i aprove, amb la necessària participació i consens ciutadà, un autèntic PLA
D’ACCCIÓ TERRITORIAL DE L’HORTA DE VALÈNCIA
SEGON.- Que, siga en l’actual procés o en el futur que haguera d’obrir-se després de la suspensió
sol·licitada, es prenguen en consideració les seues restants al·legacions i siguen incorporades
modificant així el Pla General.
Maig de 2008
Signat.................................
DNI. ..............................
Domicili per notificacions en............................................................................................................
...........................................................................................................................................................

