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Actualitat

Castellar comptarà amb un aparcament de camions per a 140
vehicles

Dimecres 3 de desembre de 2003
L'Ajuntament de Castellar del Vallès convoca un concurs per adjudicar la gestió i
l'ús del servei d'aparcament públic i vigilat de camions que s'ubicarà al polígon
industrial del Pla de la Bruguera. La instal·lació, que podria quedar enllestida durant
el 2004, tindrà capacitat per a 140 vehicles pesats i, un cop en funcionament, es
limitarà l'estacionament de camions en alguns carrers del nucli urbà. La
concessionària podrà explotar serveis complementaris com els de benzinera,
restauració, quiosc, tren de rentat o botiga. Per això, caldrà que l'empresa redacti els
projectes que corresponguin i assumir-ne l'execució. A més, també haurà de reservar
en aquesta instal·lació un total de 12 places d'estacionament per al dipòsit de
vehicles que es retiren de la via pública. Aquests serveis es situaran a les parcel·les
de propietat municipal del polígon IV del Pla Parcial Pla de la Bruguera,
delimitades pels carrers del Solsonès, del Maresme, del Berguedà i de la Segarra,
per una banda, i del Solsonès, de la Segarra, del Berguedà i de l'Anoia, per l'altra.
L'aparcament es disposarà a la primera de les parcel·les, mentre que la resta dels
equipaments ho faran a la segona. Si el concurs públic quedés desert, s'haurà de fer
el tràmit mitjançant procediment negociat. La publicació de les bases del concurs
per a l'adjudicació de la gestió de l'aparcament públic i els serveis annexes es farà en
els propers dies. Debat al Ple de l'Ajuntament Al Ple de l'Ajuntament es va
aprovar per unanimitat la convocatòria i bases del concurs per a la construcció i
gestió del futur aparcament vigilat de camions que s'ubicarà al Pla de la Bruguera.
Segons va explicar la regidora de l'Àrea de Territori, Gemma Perich, "Inicialment
es va pensar que únicament fos un aparcament vigilat de camions, però s'ha
volgut fer un pas més i, per tant, es vol deixar en les bases la possibilitat que el
nou adjudicatari pugui desenvolupar serveis complementaris". El regidor del
PSC, Jordi Carcolé, va demanar que l'aparcament disposi de més espai per als
vehicles retirats per la grua i, va sol·licitar també que quan el servei entri en
funcionament, es vetlli per l'acompliment de l'ordenança que regulaà l'aparcament
de vehicles pesats dins de la vila. "Creiem que s'ha de fer una campanya de cara
els transportistes per evitar que quan es posi en marxa aquest aparcament i,
per tant, l'ordenança es comenci a aplicar, puguin sorgir conflictes", va afegir
Carcolé. Per la seva banda, el regidor d'ICV-EUiA, Xavier Garcia, va demanar que
les bases del concurs i les condicions de gestió de la concessionària del servei de
l'aparcament, prestin especial atenció tant en els temes financers com de
contractació de l'empresa concessionària. "Tots els temes respecte la reversió i
aquestes qüestions, demanaria que s'apliqués el criteri de pensar en les
qüestions financeres perquè no ens puguin penjar el mort en el seu moment",
va explicar Garcia.
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