Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat - 31/01/2012

L'Ajuntament lamenta la mort d'un veí de Sant Feliu a
les vies del tren
La Junta de Portaveus de l'Ajuntament s'ha reunit aquest matí de forma
extraordinària, amb motiu de la mort d'un veí de 68 anys el dilluns 30 de gener
a l'estació de tren de Sant Feliu.
Davant aquest lamentable incident, la Junta de Portaveus ha elaborat una
declaració conjunta en què l'Ajuntament lamenta la mort i expressa el seu
condol en nom del consistori i de la ciutat als familiars i a les persones de
l'entorn de la víctima.
D'altra banda, l'Ajuntament reivindica la urgència de la licitació de les obres del
soterrament de la via fèrria al seu pas per San Feliu, una vegada superats tots
els tràmits administratius i tècnics del projecte. Alhora, en la declaració de la
Junta de Portaveus es reclama la solució definitiva a la demanda del
soterrament, demanda històrica de tota la ciutadania i de tots els equips de
govern municipals que han format part de l'Ajuntament des de 1979 fins a
l'actualitat.
El text de la declaració es ratificarà en el ple municipal de febrer. A més, es
traslladarà al Ministeri de Foment, al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern a
Catalunya, a l'Autoritat del Transport Metropolità, a l'administrador
d'infraestructures ferroviàries (ADIF), així com als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats.
L'actuació més recent en el procés de reclamació del soterrament es va produir
el passat 2 de novembre quan els portaveus de tots els grups polítics amb
representació a l'Ajuntament de Sant Feliu en els darrers anys (ICV-EUiA-ISF,
PSC, CiU, PP i ERC) van rebre el suport dels representants dels grups al
Parlament de Catalunya en la seva reclamació d'exigir al govern sortint dels
comicis generals del passat 20 de novembre la licitació del soterrament en el
2012.

