MOCIÓ DEMANANT L’AMPLIACIÓ DELS SERVEIS FERROVIARIS RIPOLL-VIC,
MENTRE DURIN LES OBRES DE DESDOBLAMENT DE LA C-17. I LLANÇADORA
COMARCAL: (aprovada pel ple municipal celebrat el 25 de febrer de
2008)
Motivació
Arran de les obres de desdoblament de la C-17 en el tram Vic – Ripoll es
preveu un augment de les aturades del trànsit de vehicles ocasionant
greus perjudicis als usuaris de la citada via. La C-17 és una via molt
utilitzada pels ciutadans de Ripoll i comarca, atès que és l’eix principal
que connecta Ripoll amb ciutats com Vic, Granollers, Barcelona. De la
mateixa manera, però a la inversa, hi ha moltes persones de diferents
poblacions d’altres comarques que utilitzen aquesta carretera per
acudir a Ripoll i comarca.
Actualment les obres es troben a l’alçada d’Orís causant certes
aturades al trànsit de vehicles amb motiu de les obres, però es preveu
que en la propera fase, que consistirà en l’execució de les obres entre
Orís i Ripoll, els talls de carretera siguin més freqüents i de major durada,
extrem que ja és conegut a través del mateix projecte atesa la
topografia del terreny, així com de declaracions que ha realitzat el propi
contractista en diversos mitjans de comunicació. Aquest fet implica que
haguem de cercar solucions per poder donar a les persones usuàries de
la C-17 alternatives mentre durin aquestes obres, considerant la més
idònia l’ús del tren que uneix Ripoll – Vic – Barcelona, si bé aquesta
alternativa compta amb l’inconvenient de l’escassa freqüència del citat
transport que existeix actualment.
En conseqüència, davant l’execució de les obres de desdoblament de
la C-17 i les aturades freqüents que es preveu que es realitzaran al trànsit
de vehicles, és convenient considerar el tren com l’alternativa havent
d’augmentar la freqüència dels serveis ferroviaris en el tram Ripoll – Vic
per tal de poder oferir als usuaris una alternativa que s’ajusti a les seves
necessitats laborals, familiars, ...
Per tot això, a proposta de la Comissió Informativa d’administració i
hisenda, se sotmet a l’aprovació del ple, els acords següents:
Primer.- SOL·LICITAR a RENFE l’augment de la freqüència del servei
ferroviari en el tram Ripoll – Vic amb la finalitat de donar una alternativa
vàlida a l’ús de la C-17 mentre duri l’execució de les obres del
desdoblament de la carretera.
Segon.- SOL·LICITAR també a RENFE i ADIF, més freqüència del servei
ferroviari en el tram Centelles – Ripoll, amb la finalitat de donar també
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Tercer.- TRAMETRE aquesta moció a la resta de municipis de la comarca
d’Osona, així com al consell comarcal del Ripollès i el Consell del Vallès
Oriental, als efectes que si ho consideren oportú s’hi adhereixin.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a RENFE i a ADIF i al Ministeri de
Foment per al seu coneixement i als efectes d’adopció de les mesures
necessàries per a l’ampliació dels serveis ferroviaris, sol·licitada.
Cinquè.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per tal que,
en el marc de les seves competències, sol·liciti també aquest augment
dels serveis ferroviaris.
Sisè.- COMUNICAR aquesta resolució al contractista de l’obra per al seu
coneixement i efectes corresponents.

