FÈLIX LARROSA PIQUÉ com portaveu de grup del PSC i AMADOR MARQUÉS
ATÉS com portaveu del grup d’Unitat d’Aran, 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 de la Diputació la següent

MOCIÓ
PER LA POSADA EN MARXA DEL PLA DIRECTOR D’INFRASTRUCTURES
VIÀRIES DE LES TERRES DE LLEIDA, EL PIRINEU I L’ARAN
En uns moments en els que és clau impulsar la competitivitat dels territoris, les
comarques de Lleida tenim:
1. El potencial per exercir de ròtula entre l’àrea metropolitana de Barcelona i
Madrid, entre Catalunya i Espanya, entre el Corredor Mediterrani i el Corredor
de l’Ebre. Tenim la capacitat de mirar a l’interior de la península, al litoral
mediterrani i al centre d’Europa.
2. Una economia diversificada, que es comporta una mica millor que la mitjana
catalana.
3. Que el nostre èxit futur passa per integrar les nostres potencialitats
econòmiques i territorials en un projecte que lligui: creació de llocs de treball de
qualitat, valor afegit, sostenibilitat ambiental i vocació global.

Per a avançar en termes de competitivitat, amb caràcter previ a la posada en marxa de
diferents polítiques en la vessant social i econòmica, cal tenir clar l’escenari de les
comunicacions, que ha generat un debat viu i recorrent sobre la gestió, el manteniment
i la conservació de la xarxa de carreteres de titularitat diversa. Cal tenir en compte que
a més, els municipis del territori són també titulars d’infrastructures que sovint recorren
al govern provincial per dur a terme les actuacions d’urgència per raons de
climatologia o altres efectes naturals.
Així, a tall de recordatori, s’ha d’avançar amb l’A-14 en direcció a la Vall d’Aran, acabar
els trams de l’A22 per conectar amb l’Eix de l’Ebre, facilitar la sortida cap al Port de
Tarragona, avançar amb el projecte de l’Eix pirinenc o amb la C13 que ha de vertebrar
el territori entre l’Alt Urgell i les comarques del Sud. També el plenari de la Diputació
ha debatut sobre la millora de diverses infrastructures viàries de titularitat provincial en
molts casos fruit de l’oportunitat política o la conjuntura.
La Diputació de Lleida al mes de maig i al mes de juliol de l’any 2018 van debatir i
aprovar sengles iniciatives per posar en marxa eines de planificació i també de
caràcter pressupostàri a més de reconèixer que el desenvolupament d’un territori

depèn, entre altres factors, de les seves infraestructures viàries. Així, és competència
de la institució el manteniment i la conservació d’una xarxa de 800 quilòmetres de
carreteres locals, algunes de les quals són l’únic accés a nuclis de població de les
comarques de muntanya.
La Diputació de Lleida ja compta amb un equip de tècnics que treballen en la redacció
de projectes tècnics i direcció d’obres per a la conservació, condicionament i millora de
la xarxa viària de les carreteres de la Diputació.
Amb la vocació que la institució avanci amb plans de caràcter general que
contribueixin a la millora de les condicions de vida dels lleidatans i lleidatanes, que faci
d’aquest territori un espai més atractiu per a les inversions, i faciliti la retenció de
talent, es proposa l’adopció del següents
ACORDS
PRIMER. La Diputació de Lleida liderarà la redacció d’un Pla director
d’infrastructures viàries a les Terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran.
SEGON. Aquest Pla incorporarà una memòria on consti la diagnosi de la
situació actual de les carreteres del territori com inclourà l’escenari de futur i les
recomanacions en matèria d’infrastructures viàries per a garantir les condicions
idònies per avançar en termes de competitivitat territorial i que s’incorporaran
un cop debatuts en el marc d’unes jornades de debat obert convocades a
l’efecte i amb la participació dels agents socials i polítics del territori.
TERCER. Així mateix, el Pla proposarà una planificació temporal de les
actuacions que siguin en infrastructures pròpies de la Diputació.
QUART. El govern de la Diputació garantirà els recursos necessaris per a la
redacció d’aquest Pla i per facilitar la tasca als serveis tècnics de la Diputació.
CINQUÈ. L’equip responsable del Pla establirà amb els responsables de
carreteres de l’Estat, de la Generalitat a Lleida i del Conselh Generau aquelles
eines de col.laboració que siguin necessàries per a la redacció del mateix.
SISÈ. Un cop elaborat el Pla, aquest es sotmetrà a debat en el sí dels òrgans
de decisió de la Diputació.
SETÈ. Trametre aquests acords als ajuntaments i consells comarcals de la
demarcació, i als departaments competents del Govern de l’Estat i de la
Generalitat.
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