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A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades i
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que esta
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Pro
posta de resolució sobre l'autopista C-32 de Montgat a Palafolls, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:

Exposició de motius

El 13 de maig de 2015 es va presentar a Mataró la denominada «Declaració.del
Maresme 201 5» impulsada per la «Coordinadora Preservem el Maresme», i sig
nada o assumida posteriorment, per totes les forces polítiques presents ai Ma
resme i per desenes d'entitats representatives de la societat civil, declaració
per la que es demana la conversió de l'autopista C-32 Montgat-Palafolls, en la
via de comunicació comarca! dels municipis del Maresme, lliure de peatge el
2016.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a;
1. Donar ple suport a la Declaració del Maresme 201 5 «impulsada per la Coor
dinadora Preservem el Maresme», i signada per totes les forces polítiques pre
sents al Maresme i per desenes d'entitats representatives de la societat civil;
declaració per la que es demana la conversió de l'autopista C-32 MontgatPalafolls, en la via de comunicació comarcal dèís municipis del Maresme, lliure
de peatge el 2016.
2. Assumir i donar compliment al contingut de la referida declaració, en el sen
tit de fer les gestions i adoptar els acords necessaris per fer possible:
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a) La conversió de l'autopista C-32 Montgat-Palafolls, en la via de comunicació
comarcal dels municipis del Maresme, lliure de peatge el 2016.
b) La recuperació de la façana litoral i per un nou model de mobilitat basat en
la sostenibilitat, l'ordenació del territori i el transport públic
c) L'alliberament del peatge de l'autopista del Maresme i la seva conversió en
via ràpida comarcal interurbana.
d) Atès que l'actual concessió acaba el 2021, iniciar immediatament negociaci
ons amb totes íes parts implicades i a utilitzar tots els instruments polítics a
l'abast, per fer possible el seu rescabalament no més enllà del 201 6.
e) impulsar i aprovar un nou model de mobilitat basat en la sostenibilitat,
l'ordenació del territori i el transport públic, prioritzant la planificació i inversi
ons en aquest sentit.
f) Redactar i aprovar el Pla director de mobilitat del iviaresme, al llarg del 201 5,
amb la participació i consens del territori, i que aquest contempli, posi data i
proveeixi de mesures inversores urgents per tal de cobrir els següents àmbits:
- Millora dels accessos a la C-32, per donar servei adequat als municipis de la
comarca, convertint-la així, en l'alternativa real a l'antiga N-ll.
- Recuperar la façana litoral i convertir-la en una via cívica, un gran passeig per
vianants, ciclistes i de mobilitat urbana.
- Completar la inversió pública per la pacificació de l'antiga N-ll i el traspàs de
la seva titularitat i competències ais ajuntaments.
- Millorar la xarxa actual de carreteres, enlloc de fer-ne de noves.
- Millorar a curt termini del servei de ferrocarril, ampliació de capacitat i la re
cuperació dels trens directes fins l'aeroport.
- Potenciar solucions eficients com el bus ràpid i de manera coordinada amb
les xarxes de bus urbanes.
- Crear espais d'aparcament per l'intercanvi modal.
- Contemplar-a mig/llarg termini, solucions d'alta inversió en ferrocarril espe
cialment ta connexió ferroviària entre el Maresme i el Vallès.
g) Que la totalitat dels 400 M € de recursos convinguts en ferm entre la Gene
ralitat de Catalunya i el Govern de l'Estat, es destinin a millores en les infraestructures i la mobilitat del Maresme.
h) Mantenir el diàleg sobre aquests punts i garantir la participació de les admi
nistracions locals del Maresme i amb les entitats que integren la Plataforma
preservem el Maresme.
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