Sebastià Ribes Aymamí com portaveu de grup del PSC, a l’empara del què disposa
l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament
d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmeten a la
consideració del Ple del Consell Comarcal del Segrià la següent:
MOCIÓ PER RECLAMAR QUE ES POSI EN MARXA DE MANERA IMMEDIATA
EL SISTEMA DE RODALIES DE LLEIDA
En els darrers dies el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en la
visita que va efectuar, va plantejar un sistema de Rodalies per Lleida, que res te a
veure amb la proposta integral que van elaborar els grups de treball per a la millora
del transport ferroviari del que en formem la Diputació de Lleida.
En aquesta proposta, es preveu adaptar els horaris amb les freqüències dels trens
d’alta velocitat i fer que la estació de Lleida fos una plataforma intermodal gràcies
a la convergència amb el servei d’autobusos.
En l’anunci que fa el conseller només fa referencia a l’explotació de la línia LleidaManresa advertint a més que no es posarà en marxa fins al 2024 i no preveu cap
millora a la resta de línies com la de Balaguer, les Borges Blanques i Montsó.
Al gener d’aquest any vam fer una declaració institucional amb el suport de tots els
grups d’aquesta corporació on es reclamava la creació d’aquest sistema de
Rodalies esmentat i desdibuixat ara amb les declaracions del conseller.
Es per això que el el Grup Socialista proposa al Ple de la Corporació els següents:
ACORDS
1.- El Consell Comarcal del Segrià demana al Govern de la Generalitat que les
millores anunciades a la línia Lleida- Manresa s’implementin de manera
immediata.
2.- El Consell Comarcal del Segrià insta al Govern de la Generalitat a fer un
plantejament de Rodalies integral..
3.- Fer trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, als grups parlamentaris i als ajuntaments del territori
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