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El Govern aplicarà bonificacions als peatges de
la C-32 al Maresme
Els descomptes sobre els trajectes amb origen o destinació a la comarca
es començaran a aplicar durant la primera quinzena d’aquest mes
D’altra banda, el Govern destinarà 19,9 milions d’euros a posar en marxa
el projecte SUMA’T d’orientació, formació i inserció laboral de joves en
atur
L’executiu també ha aprovat avui el Decret que enforteix la figura dels
directors de centres i els reconeix com a “autoritat pública”

El Govern ha aprovat avui el sistema de reduccions específiques a determinats
usuaris i recorreguts en el peatge a l’autopista C-32 al Maresme. Les
reduccions s’ aplicaran en els peatges de la barrera troncal de Vilassar de Dalt i
a l’accés de Premià de Mar als vehicles lleugers, per als desplaçaments de
mobilitat obligada amb origen o destinació a la comarca, per als vehicles menys
contaminants i per els d’alta ocupació.
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, que ha
comparegut a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, ha explicat
que la Generalitat treballa per “crear una cultura del peatge en la que sigui
possible obtenir rebaixes molt importants en el sistema de gestió de les
autopistes de peatge de Catalunya, sigui quina sigui l’administració de
cadascuna”. A més a més, el Govern també aposta per “introduir la idea que el
pagament per ús -el peatge- és una mesura que afavoreix la mobilitat”.
L’Acord aprovat avui s’emmarca en la Llei de mobilitat i preveu la transformació
del sistema de peatges. L’objectiu és que es converteixi en una mitjà per
gestionar el trànsit de vehicles i promogui, entre altres millores, la reducció de
la congestió, l’increment de l’ocupació mitjana dels vehicles i la renovació del
parc actual cap a vehicles menys contaminants.
D’altra banda, el Govern ha autoritzat la subscripció d’un afegiment al Conveni
entre la Generalitat i l’Estat per al finançament de les compensacions derivades
de les reduccions de les tarifes de peatges. Aquest apèndix estableix les bases
per aplicar bonificacions del 100% al futur enllaç de l’AP-7 de Gelida per als
vehicles lleugers en els moviments Gelida - Sant Sadurní d’Anoia i Gelida –
Vilafranca del Penedès. Seran de caràcter temporal, fins a la posada en servei
d’una via alternativa lliure de peatge per als moviments dins de la comarca. Es
preveu que aquesta bonificació es pugui començar a aplicar durant l’any 2011.

