
 

  

 

RESUM DE LA REUNIÓ CELEBRADA EL PASSAT DILLUNS 8 DE JULIOL DE 2013 EN RELACIÓ A LA 

CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS ACORDS APROVATS AL PARLAMENT DE 

CATALUNYA DE CARA A REDUIR LA SINISTRALITAT A LA C-58. 

 

DATA: 08.07.2013 

HORA: 20:00 

LLOC: Sala de Plens de l’ajuntament de Vacarisses 

 

Es convoquen a totes les entitats inscrites al Registre Municipal i als partits polítics via correu 

ordinari i correu electrònic. 

 

ASSISTENTS:  

Assisteixen a la reunió els representants de les següents entitats: 

 

L’Alcalde 

Regidor de Mobilitat 

Secretari (delegat) 

Protecció Civil 

AAVV Torreblanca I 

AAVV Torreblanca II 

AAVV La Creu 

AAVV El Palà 

AAVV El Fresno 

AAVV Colònia Gall 

AAVV Can Serra 

UIPV 

VxV 

ERC 

EUiA 

PP 

 

L’Alcalde proposa constituir una comissió no formal i s’acorda amb tots els assistents per tal 

que sigui una comissió oberta a tothom qui hi estigui interessat. S’acorda també que, a partir 

d’ara, les properes convocatòries es faran via correu electrònic. 

 

El representant d’ERC llegeix i explica la moció presentada al Ple del passat 30 de maig de 

2013. Al mateix temps, indica que cal saber les mesures aprovades al Parlament de Catalunya, 

fer-ne un seguiment,  veure quines accions s’estan portant a terme i valorar si hi ha 

incompliments de les mesures adoptades. 

 

L’Alcalde informa que hi ha hagut canvis tant en la Direcció General de Trànsit com en la 

Direcció General de Carreteres. A més, explica la visita del Director General de Trànsit i les 

mesures urgents que s’han pres. També indica que hi ha un protocol amb el Servei 

Meteorològic de Catalunya de cara a prendre diferents mesures quan hi ha previsió de mal 

temps. 

 

 



 

 

 

Entre d’altres, algunes de les accions portades a terme han estat el seguiment amb helicòpter, 

la instal·lació de radars mòbils, control de velocitat, separació provisional de carrils, etc... Es 

posa especial atenció als quilòmetres 26 i 29 ja que són els més conflictius i s’explica que 

s’estan buscant alternatives a la instal·lació de New Jerseys ja que no hi ha espai suficient. 

 

Es parla, també, del compromís de la Direcció General de Carreteres, el CTR i Medi Ambient 

per solucionar l’accés a les instal·lacions de Coll Cardús i l’enllumenat del túnel. 

 

El Regidor de mobilitat afegeix que s’ha aprovat la instal·lació de 3 radars ja que és una mesura 

força efectiva i que representa un baix cost. 

 

El representant del PP explica els tràmits fets de cara a sol·licitar l’accés a l’autopista tot 

indicant que és una mesura que representa un cost molt elevat. 

 

Els representants de l’AAVV de La Creu i l’AAVV del Palà indiquen que l’accés a aquests dos 

sectors és molt perillós i que hi ha un tram on la vegetació dificulta la visibilitat. 

 

Entre tots els assistents es comenta si les actuacions que es volen portar a terme tenen una 

data prevista i si aquestes estan programades. 

 

L’Alcalde informa que, de moment, la Direcció General de Trànsit activa l’alerta quan rep l’avís 

del Servei Meteorològic. 

 

El representant d’EUiA indica que cal incloure el factor de la boira com a circumstància 

meteorològica adversa. 

 

Els assistents de les diferents entitats demanen sol·licitar un calendari on hi hagi previstes 

totes les accions que cal portar a terme i donar a conèixer la creació d’aquesta Comissió de 

Seguiment. Així mateix, s’acorda donar les gràcies per escrit als responsables de les diferents 

actuacions sense deixar de vetllar per l’acompliment de les mesures acordades. 

 

Es decideix tornar a convocar la Comissió de cara a una propera reunió després de les vacances 

d’estiu. 

 


