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El Consell d'Alcaldes debat sobre les infraestructures de la
comarca

Dimecres 4 de febrer de 2004
Una Comissió Tècnica d'Infraestructures ha presentat avui al Consell d'alcaldes del
Vallès Occidental els treballs realitzats en els últims mesos sobre l'elaboració d'un
pla director d'infraestructures de la comarca. Aquesta comissió, constituïda l'octubre
de 2001 i formada per tècnics del Ministeri de Foment, de la Generalitat i dels
Ajuntaments, ha presentat el document en què es recullen les infraestructures viàries
i ferroviàries necessàries a la comarca. A partir d'ara, s'obre un termini de tres
mesos, en què els ajuntaments podran fer les aportacions que considerin oportunes
respecte els treballs presentats. Posteriorment, aquest document es lliurarà a les
administracions perquè incorporin les propostes fetes en el marc de la comarca, als
plans d'inversió de futur. Es tracta, aquesta, d'una qüestió que ha suscitat força debat
en el si del Consell d'alcaldes ja que "estem d'acord en la suma de propostes
municipals, però no en infraestructures com el 4t Cinturó o el túnel d'Horta",
ha explicat l'alcalde de Castellar, Lluís M. Corominas. Entre els projectes que s'hi
contemplen, els que més afecten Castellar són "les dues rondes de Sabadell,
l'arribada del tren al municipi i el possible pas del 4t Cinturó entre Castellar i
Sabadell", ha afegit Corominas. D'altra banda, i pel què fa a la manca d'efectius de
seguretat a la comarca, al Consell d'alcaldes també s'ha acordat avui reclamar una
nova reunió amb el ministre de l'Interior per tal de trobar una solució definitiva al
problema. A més, també "s'ha posat sobre la taula la necessitat de concretar
amb la Generalitat el calendari del desplegament i el nombre d'efectius", ha
explicat Lluís M. Corominas. Finalment, s'ha ajornat la creació d'una comissió
d'alcaldes i alcaldesses, prevista per la sessió d'avui, que haurà de tractar els temes
del Consorci de Residus. "En el proper Consell es presentarà la proposta tècnica
elaborada pel Consorci i després es valorarà la viabilitat o no de crear aquesta
comissió d'alcaldes que decidirà sobre els grans temes de residus que hi ha
pendents al Vallès Occidental", ha especificat l'alcalde de Castellar.
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