Temes a tractar reunió entre la Delegació
del Govern a Catalunya i el Grup
Municipal del PSC-CP de Sant Cugat del
Vallès
Barcelona 27/09/2018
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De la visita s’esperen poder abordar les següents temàtiques que giren
entorn a les infraestructures viàries, a diferents aspectes relacionats amb la
seguretat, l’administració i la justícia.
I esperem que els contactes entre administracions continuïn i més a partir
de la positiva reunió bilateral entre el Ministerio de Hacienda i la Conselleria
d’Economia amb els acords i la proposta d’una bossa en base a la
“Disposició addicional tercera de l'Estatut d’Autonomia de Catalunya del
2006” i que en els propers quatre anys per fer front a infraestructures del
què esperem n’hi hagi una part que vagi dedicada a avançar en aquesta
demanda.

A. INFRAESTRUCTURES
1. Pantalles acústiques A7 al seu pas per Mas Gener (Mira-sol)
2. Connexió A2/A7 (El Papiol-Castellbisbal)
3. Manca un informe favorable de mobilitat sortida Volpalleres
4. Reconsideració d’un semàfor sortida Centre Comercial SC
5. Asfalt sonoreductor laterals B30
B.

INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES
6. Intercanviador Renfe-FGC Volpelleres
7. Connexió radial de RENFE-Rodalies Baix Llobregat – Sant Adrià Besós
8. Reforç del tancat de protecció de les vies de RENFE-Rodalies

C. SEGURAT
9. Robatoris i Junta Local de Seguretat
10. Edifici Policia Nacional, rehabilitació o canvi d´ubicació
D. Justícia
11. Jutjats a la ciutat
E.

ESPORTS
12. Deute pendent del Centre d’Alt Rendiment
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A. INFRAESTRUCTURES
1. Pantalles acústiques A7 al seu pas per Mas Gener (Mira-sol)
Des de fa anys és una problemàtica pels veïns de la zona, des de
l´Ajuntament es va contractar una empresa perquè fes mesures del soroll
que causava tenir l´autopista tan a prop, i es va observar que superava
considerablement els límits de la normativa del soroll, aquest estudi se li
van passar al ministeri de foment però no va resoldre res.
L´estudi realitzat indica que les pantalles acústiques per disminuir el soroll
haurien de ser entre 7 i 12 metres d´alçada. S´han fet proposicions no de
llei en el Congrés dels Diputats per solucionar el problema i els únics que no
van votar a favor van ser el Partit Popular.
Des del canvi de govern a l´Estat sabem i ens consta a través de l’equip de
govern que hi hagut un altre tarannà i s´han obert nous ponts de diàleg
entre la delegació del Govern de l’Estat a Catalunya i el Ministerio de
Fomento per poder solucionar la problemàtica. Segons tenim entès en els
propers dies l´Ajuntament es reunirà amb la Direcció General de Carreteres.
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2. Connexió A2/A7 (El Papiol-Castellbisbal)
Aquesta és una obra que va començar a fer-se fa més de deu anys però amb
la crisi econòmica es va parar la connexió, prevista en l’articulat addicional
de l’Estatut, que mai es va desenvolupar. A dia d´avui està a mig construir.
És una connexió molt important per la comarca i per la desconnexió de l’eix
Papiol / Martorell.

Pel que sabem per diferents mitjans de comunicació és que a finals d´any
es reprendrà l´obra que afecta principalment als municipis de Castellbisbal
i el Papiol, però que en gran mesura també afecta als carrils laterals de la
B30.
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Altres qüestions de l’A7
Després de la cessió definitiva ponts A7 a l’ajuntament hi ha encara algunes
mancances o aspectes de millora:
3. Manca un informe favorable de mobilitat que està pendent per part
del Ministerio de Fomento en el pont que autoritzi a iniciar les obres
després de la darrera modificació.

4. Sortida A7 a l’alçada del Centre Comercial Sant Cugat la supressió
d’un semàfor que inicialment estava previst però que el Ministerio
de Foment ha suprimit, i davant del nou projecte es fa més
imprescindible que mai, per tant la seva reconsideració.
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5. Estudi per a la millora amb asfalt sonoreductor en els laterals de la
B30 per tal de minvar el soroll de la zona afectada abans exposada i
d’altres tant de Sant Cugat com de Rubí.

B. INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES
6. Intercanviador Renfe-FGC Volpelleres
Des del PSC de Sant Cugat hem demanat, tal com està contemplat en el PTIC
l’enllaç de les dues estacions de FGC i Renfe, facilitant l’intercanvi modal
unint de manera ràpida les dues infraestructures ferroviàries d´una estació
a una altra.
Es vol aprofitar aquest intercanviador com un pol d'atracció de nous
passatgers de transport públic i impulsar una estació d'autobusos
interurbans, inclosa en el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) entre ambdues
estacions.
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Aquest projecte requereix de voluntat política per part dels dos governs i la
necessitat d’un finançament per tal de dignificar i preparar l’obra, que
segons consulta amb experts no suposaria un cost elevat.

7. Connexió radial de RENFE-Rodalies Baix Llobregat – Sant Adrià Besós
Molts dels treballadors i treballadores santcugatenques, així com la
mobilitat obligada d’estudiants (campus universitaris i FP) es desplacen a
diari a la zona del Baix Llobregat – Hospitalet – Delta per una banda i la zona
del delta del Besòs per l’altra .
Per tal d’alleugerir les vies de
vehicles privats caldria fer un
esforç per intentar treballar en
aquesta direcció, i així poder
augmentar la freqüència, només
d’aquesta manera es guanyarà
trànsit ferroviari de Rodalies i per
tant l’augment de prestigi.
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8. Reforç del tancat de protecció de les vies de RENFE-Rodalies
Hi ha trams de la via del tren de Rodalies al seu pas pel municipi que es
veuen desprotegit del tancat que provoquen situacions d’inseguretat amb
persones que creuen la via de manera recorrent a part de la manca d
personal de vigilància.
La preocupació d’aquesta situació és que és especialment vulnerable
l’estació de Rodalies de Coll Favà, ja que la zona és un pol d’estudiants
importants tenint força centres d’educació entre els que hi ha: l’institut del
CAR de Sant Cugat, el nou IES Leonardo da Vinci (el més gran de Catalunya)
i tres escoles de primària (Pins del Vallès, la Mirada i El Viaró).

C. SEGURAT
9. Robatoris i Junta Local de Seguretat
Durant el 2018 hi hagut una continuïtat alarmant de l’índex de robatoris i
una creixent sensació d´inseguretat entre els veïns i veïnes que s´ha vist
reflectida en manifestacions, preguntes i mocions en el ple de
l´Ajuntament, publicacions en diaris de tirada nacional, etc. Es roben
objectes de valor, com aparells tecnològics i diners en efectiu, en alguna
ocasió hi hagut violència cap a les persones dintre de la llar. Són fets cíclics
sobretot en les urbanitzacions perifèriques i en ocasió poden escapar per la
via de FGC perquè no hi ha tanca a la via o està molt malmesa.
El nombre de Mossos d’Esquadra i de la Policia Local no són suficients per
a una població com a Sant Cugat incomplint totes les ràtios de policia per
habitant, ui més tenint present l’amplia expansió del territori del municipi.
Sabem que hi ha previst l’aprovació de noves promocions de Mossos
d’Esquadra però fins que arribi el moment de la seva incorporació caldria el
suport de la resta de forces i seguretat de l’Estat per tal de poder complir
amb els objectius de seguretat. També sabem que és una competència
delegada i que pot haver-hi resistència.
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Per això hi ha convocada una reunió de la junta de seguretat local el proper
2 d’octubre amb la presència de l’Hble Conseller Buch, i que seria
recomanable la presència també de la Delegació del Govern a Catalunya,
tenint entès que hi ha un lloc reservat per a tal efecte i ajudaria a
comprendre a la ciutadania que l’Estat també es preocupa per la situació.

10. Edifici Policia Nacional, rehabilitació o canvi d´ubicació
L´actual edifici de la Policia Nacional a Sant Cugat no està en les millors
condicions per atendre a les persones que van a renovar o fer-se un DNI o
passaport, o altres tràmits (25.000 a l’any).
És un edifici antic de propietat municipal amb necessitat d’una rehabilitació
integral o bé la possibilitat d’un canvi d´ubicació en millors situacions, per
tal de dignificar tant les persones que hi treballen com per les persones
usuàries.

Algunes vegades s’han endegat converses amb l’ajuntament i el Ministerio
del Interior però sense reeixir, sembla en aquest cas que l’equip de govern
no hi posa fil a l’agulla. L’Ajuntament disposa d’immobles de nova
construcció que podrien ser una alternativa viable.
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D. JUSTÍCIA
11. Jutjats a la ciutat
El major nombre d’expedients que es treballen en el jutjat de Rubí
provenen de les activitats realitzades a Sant Cugat. Sant Cugat és la tercera
ciutat del Vallès Occidental en nombre d’habitants i amb un creixent
nombre any rere any. La necessitat d’una seu judicial és real, per això és
necessari poder disposar d’una seu judicial, o bé a través de la modificació
del partit judicial o bé a través d’una extensió dels propis jutjats o serveis
de Rubí, ens consta que l’Ajuntament de San Cugat estaria disposat a parlar
i a cedir un espai o algun equipament.

E. ESPORTS
12. Deute pendent del Centre d’Alt Rendiment
L’Estat participa aproximadament d’un terç del CAR Sant Cugat i fa anys,
segons tenim entès, que l’Estat o a través del Consejo Superior de Deportes
(CSD) no aporta la quota que li correspon i per tan té un deute acumulat
pendent i que tensiona la mateixa organització i que al final reporta a la
qualitat del servei prestat.
Per això seria adient establir una planificació del
pagament del deute i el compromís de les
aportacions conveniades. Cal tenir present que
l’Ajuntament i el CAR tenen conveniat a la vegada
la cessió i la utilització de dependències del centre
per a entitats esportives de la ciutat que no
disposen d’espai.

Barcelona 27 de setembre de 2018
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