
Ref.: AR/ab
Departament: SECRETARIA GENERAL
Número d’expedient: MOCI2018000001
Número de registre: X2018000603
Assumpte:  Moció de la Junta de Portaveus i Regidor no adscrit,  per a la reactivació de la Ponència 
Unitària per al soterrament (MOCI2018000001)

MOCIÓ

El  soterrament  de  la  via  fèrria  ha  estat  una  reivindicació  històrica  a  Sant  Feliu  de 
Llobregat des de l’any 1980, que es basa fonamentalment en raons de seguretat per a la 
ciutadania i en la millora de les línies de Rodalies de Barcelona. Va ser el 14 de febrer de 
1980 quan el ple de l'Ajuntament de Sant Feliu va aprovar l'inici de l'estudi de supressió 
del pas a nivell. Era el començament d'un llarg procés.

En  tots  aquests  anys  l'Ajuntament  de  Sant  Feliu  no  ha  deixat  mai  de  reclamar  el 
soterrament,  tant  en  actes  oberts  a  la  ciutadania  com  en  reunions  amb  altres 
administracions.  L'any  2016  Junta  de  Portaveus  de  l'Ajuntament  es  va  pronunciar 
unànimement en contra d'una proposta del Ministeri de Foment sobre el soterrament. 
L'Ajuntament  va  qualificar  la  proposta  d'"inassumible"  pels  greus  problemes  que 
suposaria per al conjunt de la ciutat i va proposar continuar treballant sobre el projecte 
constructiu aprovat l'any 2010 per arribar a consensuar un nou projecte.

La consciència que el soterrament és un tema de ciutat i no només d'un o altre govern, 
ha fet que la participació i accés a la informació de tots els partits sigui necessària, i amb 
aquesta voluntat es va cear la Ponència Unitària per al soterrament. Primer, durant els 
anys de lluita, va servir per establir criteris i acordar estratègies, i ara que finalment hi ha 
un projecte acordat i un compromís fixat amb pressupost, cronograma i dates d'execució; 
la  seva utilitat  és encara més evident.  Així,  s'han celebrat  diferents reunions per la 
Ponència Unitària per al soterrament, integrada per tots els grups polítics municipals, en 
els moments clau del procés. 

Ara que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna -acompanyat del delegat del govern 
Enric Millo i el president d'ADIF, Juan Bravo-, ha anunciat en la seva visita a Sant Feliu, 
que finalment les obres del soterrament s'iniciaran durant l'any vinent; el govern de la 
ciutat/la junta de portaveus considera imprescindible la reactivació d'aquest  espai de 
participació política. 

El projecte aprovat és el que sempre s'ha defensat que era el millor per a la ciutat, el de 
2010, que preveu el soterrament complet de les vies del tren en tot el terme municipal de 
Sant Feliu, des de la riera de Pahïssa fins a la carretera de la Sànson. Tot un èxit per a 
Sant Feliu. 

Cal destacar el procés de lluita unitària i tenaç per aconseguir una ciutat cohesionada 
urbanísticament que es correspongui amb la ciutat cohesionada socialment que és Sant 
Feliu, i cal un reconeixement a la tasca reivindicativa de veïns i veïnes i a la tasca de tots 
els governs municipals, que han estat els garants de que avui Sant Feliu per fi tingui un 
compromís més que ferm, per part del Ministeri. 
 
Per tot això, el govern/la junta de portaveus proposa:

1. La reactivació de la Ponència Unitària per al soterrament, amb la presència de tots els 
grups municipals i Regidor no adscrit.
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2. La Ponència es constituirà el proper dia 21 de febrer de 2018 i es reunirà un cop al  
mes. En cas que no hi hagi cap novetat rellevant ni petició per part de cap partit, es 
realitzarà en l'espai de la Junta de Portaveus 

3. Valorar positivament la oportunitat que ofereix el soterrament de reordenar la ciutat a 
favor dels veïns i veïnes, que podran ser partícips d’aquesta oportunitat històrica per a 
Sant Feliu.

La Junta de Portaveus i Regidor no adscrit
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