Ple ordinari
28 de setembre de 2021
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

15.4.Moció que presenta els regidors no adscrits per la subvenció dels peatges
de l’autopista C-32 als residents de la comarca del Garraf.
Els regidors no adscrits, Xavi Pascual i Jaume Torras, presenten la Moció per la
subvenció dels peatges de l’autopista C-32 als residents de la comarca del Garraf al
plenari municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes per la seva aprovació, si
s’escau.
La mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de la comarca del Garraf es troba en un
moment delicat. El nostre territori manté connexions constants amb Barcelona i el seu
àmbit d’influència, al marge de les connexions amb el sud de Catalunya i les
comarques interiors, és clar. La comunicació amb la capital catalana ha estat sempre
vital per l’activitat econòmica, social i cultural del Garraf. Aquesta comunicació es veu
mancada d’una via ràpida alternativa a l’autopista C-32, una autopista de peatge. La
realitat del territori impossibilita l’opció alternativa i obliga als residents al Garraf a
pagar un peatge que els grava d’una manera insostenible. El cost del peatge per
kilòmetre és un dels més elevats d’Europa.
En altres zones del país, com és el cas dels Túnels del Cadí, els residents de l’AltUrgell, la Cerdanya i el Berguedà, gaudeixen de la bonificació del 100% del cost del
peatge, una mesura que allibera els residents d’aquestes comarques de pagar per un
fet normal: entrar i sortir del territori per una via còmoda, ràpida i segura.
Atès que Abertis és empresa concessionària de dita infraestructura de la Generalitat
de Catalunya, els regidors no adscrits Xavi Pascual i Jaume Torras proposen al Ple de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes l’adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya la subvenció del 100% dels peatges
de l’autopista C-32 als residents de la Comarca del Garraf, que es veuen injustament
obligats a pagar per entrar o sortir de la comarca cap a l’àrea metropolitana de
Barcelona i de Tarragona, i fins hi tot per desplaçar-se dins la mateixa Comarca del
Garraf.
Segon.- Traslladar aquest acord a la resta de municipis de la comarca, per tal que, si
s’escau, adoptin el mateix acord.
Tercer.- Traslladar el present acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Garraf
El regidor, Sr. Jaume Torras i Roca defensa la moció.
A les 22:35h surt la presidenta i pren la presidència la Sr. Antonia Pulido
Fernández.
A les 22:40h La Sra. alcaldessa s’incorpora de nou.
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Després d’un debat es sotmet la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la
seva aprovació per dinou vots a favor: Onze del PSC-CP, cinc de Construïm, un de
Fem Poble-ECG i dos dels regidors no adscrits. S’absté el regidor de Ciutadans.
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