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AJUNTAMENT PLE 

 
A Sabadell el 14/01/2014, al Saló d'Actes de l'Ajuntament, sota la presidència de l’alcalde, es 
reuneix, en sessió ordinària, el Ple de l’Ajuntament de Sabadell, amb l’assistència dels següents 
membres: 
 

President :     Sr. Juan Carlos Sánchez Salinas 
 

Assistents: Sra. Maria Cristina Moreno Ramos 
Sr. Lluís Monge Presència 
Sra. Marta Farrés Falgueras 
Sr. Joaquim Carné Jordana 
Sr. Josep Ayuso Raya  
Sr. Ramon Burgués Salse 
Sr. Carles Bosch Masó 
Sr. Cristian Sánchez García 
Sr. Manuel Bustos Garrido 
Sr. Joan Manau Valor 
Sr. Francisco Bustos Garrido 
Sra. Ana Maria Carrasco Serrano 
 
Sr. Carles Rossinyol i Vidal 
Sr. Antoni Font i Renom  
Sr. Josep Beltran i Taixà  
Sra. Rosa Roig i Vidal 
Sr. Jordi Font Renom 
 
Sr. Esteban Gesa Para 
Sra. Maria Consuelo Santos Neyra 
 
Sra. Virginia Domínguez Álvarez 
Sr. Julià Moltó Sierra  
 
Sra. Maria Carmen Garcia Suárez 
Sr. Carles Marlés Tortosa 

 
Sra. Maria Sol Martinez Torres 
Sr. Juan Miguel Mena Arca  
Sr. Antonio Vega Reina 

 
  Secretari general      Sr. Emili Tapias Sola 

     Vicesecretari    Sr. Josep M. Colell Voltas 
     Interventor     Sr. Joan Romagosa Rebulà 

 
 
A les 6 de la tarda, i atès que hi ha el quòrum de constitució que estableix Article 98,c) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, la Presidència declara oberta la sessió i es passen a tractar els diferents punts de 
l’ordre del dia: 
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ORDRE DEL DIA PER A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTA MENT PLE DEL DIA  
14/01/2014 , A LES  18:00 HORES. 
 
A) PART RESOLUTIVA  
 
1.-ALCALDIA    
 
1.- Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del dia 03 de desembre de 2013. 
  
 
 
2.-COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, HABITATGE I ES PAI PÚBLIC    
 
Planificació Urbanística  
 
2.- Aprovar la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets de l'Ajuntament de 

Sabadell a 31 de desembre de 2012. 
  
3.- Adjudicar el contracte de la concessió administrativa de domini públic de l'immoble 

municipal, situat al c. de Diego de Almagro, núm. 42B, LOCAL B. 
  
Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes  
 
4.- Aprovar inicialment el text de l'Ordenança municipal reguladora dels horts al terme municipal 

de Sabadell 
  
3.-ASSUMPTES URGENTS  
 
 
B) PART DELIBERATIVA I DE CONTROL  
 
 
4.-GRUPS MUNICIPALS   
 
5.- Proposició del Partido Popular per instar al Govern Local a què s'instal.li un parc 

biosaludable al barri de Torre-romeu. 
  
6.- Proposició del grup municipal de CiU per tal de garantir la realització de les obres de 

soterrament dels FGC amb un nou acord adaptat a la realitat. 
  
7.- Proposició del grup municipal d'EUiA a favor de l'elaboració d'un Pla de Millora Social als 

barris de Sabadell. 
  
 
8.- Proposició del grup municipal d'ICV sobre l'increment de la pobresa energètica i per tal de 

garantir l'accés als consums energètics mínims vitals a la ciutadania. 
  
9.- Proposició del grup municipal de CiU per tal que l'Ajuntament contracti una assegurança per 

donar cobertura a la responsabilitat civil de les entitats de Sabadell que fan actes i activitats 
al carrer. 
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10.- Proposició del grup municipal d'EpS per demanar la dimissió del president del Consorci per 
a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. 

  
11.- Proposició dels grups municipals d'EUiA, ICV, i EpS a favor d'executar ara el soterrament 

dels FGC entre Gràcia i Can Feu. 
 
 
5.-DISPOSICIONS OFICIALS, COMUNICACIONS DIVERSES, P RECS I PREGUNTES 
 
Prendre raó de la renúncia del regidor Sr. Julià Moltó Sierra. 
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6.-Proposició del grup municipal de CiU per tal de garantir la realització de les obres de 
soterrament dels FGC amb un nou acord adaptat a la realitat. 

 
 
Atès que amb data 7 d’abril de 2010 es va signar un Protocol general de col·laboració entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Sabadell per a la integració urbana de la línia de FGC als barris de Gràcia i de Can Feu de 
Sabadell. 
 
Atès que en aquest Protocol van acordar ambdues parts l’actuació en el soterrament del tram de 
la línia actual de FGC, d’aproximadament 400 metres de longitud, definit entre la plaça del 
Mil·lenari i el final del soterrament previst al projecte constructiu objecte de les obres en curs, 
proper al carrer Sobarder. Aquest Protocol ja preveia que l’Ajuntament de Sabadell faria efectiva 
la seva contribució mitjançant l’execució d’obres d’urbanització en els espais afectats pel 
perllongament dels FGC a Sabadell. 
 
 
Atès que, per tal de donar compliment a l’anterior Protocol, amb data 14 de juny de 2012 es va 
signar un conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sabadell, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya per a la integració urbana de la línia de FGC als 
barris de Gràcia i Can Feu de Sabadell. 
 
 
Atès que aquest conveni va concretar allò establert en el Protocol de data 7 d’abril de 2010 en 
funció de les competències de cada administració, així com de les disponibilitats pressupostàries i 
el marc financer actual de les Administracions. En aquest sentit es va tenir en compte que la 
Generalitat de Catalunya finança actuacions de millora del servei de transport públic, però no 
aquelles que impliquin exclusivament la generació de nous espais urbans, per aquest motiu la 
Generalitat de Catalunya es va  comprometre a cedir terrenys de la seva propietat a l’Ajuntament 
de Sabadell. L’Ajuntament, al rebre aquests terrenys cedits havia de requalificar els terrenys i 
destinar les plusvàlues generades per la seva edificació al projecte de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la situació económico-financera no ha permès que l’Ajuntament de Sabadell financiï, en 
compliment del conveni de data 7 d’abril de 2010, la part que li correspon d’aquesta obra 
mitjançant la generació de plusvàlues a través de la requalificació de terrenys.  
 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
 
PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de Sabadell i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya a continuar el procés de negociació ja iniciat, amb l’objectiu de signar un 
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nou conveni de col·laboració, adequat a la realitat econòmica i financera actual, per fer realitat la 
integració urbana de la línia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al seu pas pels barris 
de Gràcia i Can Feu.  
 
SEGON.- El conveni recollirà de forma expressa la voluntat de les dues administracions de portar 
a terme el projecte previst en els convenis anteriors, es a dir, el soterrament del tram de la línia 
entre el Passeig de Can Feu i el final de les obres de soterrament actualment en curs. 
 
TERCER.- El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya es 
compromet a finalitzar l’estudi informatiu que ha de definir les actuacions corresponents a l’obra 
civil i a les instal·lacions ferroviàries de les obres de soterrament, i a que el resultat d’aquest 
estudi sigui compatible i complementari a les obres que actualment es troben en curs. 
 
QUART.- L’Ajuntament de Sabadell es compromet a redactar un projecte de Modificació de Pla 
General Municipal d’Ordenació de Sabadell (PGMOS) en els àmbits de Gràcia, Can Feu i 
Hostafrancs, amb l’objectiu de generar l’obtenció de plusvàlues urbanístiques en proporció 
suficient per absorbir el sufragament dels costos de l’actuació, com a formula principal de 
finançament del projecte. 
 
CINQUÈ.- El conveni recollirà la creació d’un ens gestor paritari format per la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Sabadell, que tindrà com a objectius principals rebre els terrenys 
cedits per la Generalitat de Catalunya, vetllar pel compliment del conveni, i impulsar el projecte 
d’integració urbana de la línia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al seu pas pels barris 
de Gràcia i Can Feu. 
 
SISÈ.- Fins la creació de l’ens gestor es constituirà una comissió de seguiment del procés que 
estarà integrada per representants del Departament de Territori i Sostenibilitat, Ajuntament de 
Sabadell i de les Associacions de Veïns dels àmbits de Gràcia i Can Feu, i que es reunirà 
regularment per compartir la informació que se’n derivi de l’esmentat procés. 
 
 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, aquesta és una moció que ja portàvem, crec, de tres plens enrera, i 
pel Ple del dia d’avui es va presentar, per part dels grups municipals d’EUiA, ICV i l’EpS, una 
moció a favor d’executar ara el soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, entre 
Gràcia i Can Feu. 
 
Vam acordar en la Junta de Portaveus les intervencions dels grups, donat que una gran part dels 
grups són proposants, i per tal de no allargar en excés el debat, que aquest fos pautat en dos 
torns, de 8 minuts en la primera intervenció, i de 5 minuts en la segona, i intervindran els grups en 
l’ordre en què es van presentar les mocions. 
 
 
Al mateix temps, durant el dia d’ahir, el Sr. Carlos López Corral, en representació de l’Associació 
de Veïns, com a representant de l’Associació de Veïns de Can Feu i en representació de la 
Plataforma Soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat Ara, que crec bona part dels seus 
membres ens acompanyen en el Ple d’avui, va sol·licitar poder intervenir en el Ple de 
l’Ajuntament, i seguint el que dictamina el Reglament Orgànic Municipal, i motivat, perquè hi ha 
dos dictàmens que tractaran sobre aquesta qüestió, doncs tenen dret a intervenir, i crec que serà 
la Sra. Andrea Contreras qui intervindrà, si?; doncs, li demano que abans de l’exposició, debat, i 
votació dels dictàmens, vostè pugui fer ús de la paraula. 
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Intervé la Sra. Andrea Contreras,  que diu: 
 
‘ Des de la Plataforma Soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat Ara, volem manifestar la 
nostra inquietud per unes obres que podrien ser una important millora pel conjunt de la ciutat com 
és el soterrament del tren fins a Can Feu. 
 
Som els veïns i veïnes dels barris de Can Feu i de Gràcia, alguns dels quals hem viscut i vivim 
directament i des de fa anys les molèsties del pas del tren i de les actuals obres; altres veïns no 
les viuen tan directament, però tots plegats compartim una opinió. 
 
Per nosaltres, soterrar els Ferrocarrils no és cap caprici, sinó una necessitat, la necessitat 
d’eliminar la barrera que fa anys que ens separa i que ens dificulta la vida quotidiana. 
 
Aquesta necessitat es va convertir en un compromís real per part de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Sabadell en l’any 2007, quan la Generalitat va acceptar perllongar el soterrament; 
es va fer esment del tema en tots els mitjans de comunicació i tots estàvem molt contents, i amb 
l'esperança de millorar les nostres condicions de vida hem suportat les molèsties, confiant; 
confiant en els compromisos adquirits per les institucions, i comptant amb que els nostres 
representants polítics farien tot el possible perquè el soterrament fins a Can Feu fos realitat. 
 
Finalment, però, i sense donar-nos cap tipus d’explicació, ens vam assabentar per la premsa que 
el soterrament no es faria, i, si es feia , seria més endavant; i nosaltres ens preguntem: més 
endavant?, més endavant ens posarem a tornar a aixecar el carrer?, a fer una via secundària per 
construir-ne d’altres?, les arrencarem totes, per soterrar 400 metres de via?, tornarem a construir 
una via secundària per soterrar la principal, i tallarem el servei ferroviari?, perquè, nosaltres, això, 
ja ho estem vivint; alguns de nosaltres vivim directament davant d'un mur perquè el tren pugui 
passar a 2 metres de la porta de casa nostra, cada 10 minuts, i no volem tornar a viure això més 
endavant. 
 
Ens sentim decebuts, per no dir estafats, amb la noticia, i estem més convençuts que mai de la 
importància de fer les obres ara, perquè pensem que hi ha possibilitats de trobar solucions; 
considerem que si hi ha voluntat política, hi ha camins per trobar sortides als compromisos, i 
perquè pensem que si el soterrament no es fa ara probablement no ja es farà. 
 
Per això hem fet arribar una proposta de resolució a tots els grups municipals, perquè pensem 
que hi pot haver una solució, i, perquè la Generalitat ens escolti, és molt important que tots els 
representants de la nostra ciutat ens ajudin a defensar que soterrar els 400 metres de via fins a 
Can Feu és una oportunitat històrica a la que ara no volem renunciar. 
 
Els veïns de Gràcia i de Can Feu demanem al govern municipal i al conjunt del Consistori que 
posin totes les energies i mitjans al seu abast perquè aquesta obra sigui realitat ara, que 
assumeixin aquest projecte com a seu i ens ajudin a gestionar els mecanismes necessaris, 
perquè més endavant tots sabem que serà inviable. 
 
En el seu moment, els hi vàrem fer confiança i ara els hi demanem que tinguin una voluntat 
política clara a favor del soterrament i actuïn amb la màxima celeritat per fer-lo possible ja que 
treballem a contrarellotge. 
 
Moltes gràcies pel seu temps. ‘ 
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Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, bona tarda especialment 
al veïns dels barris de Can Feu i de Gràcia que avui ens acompanyen; bé, aquesta moció, que ja 
fa tres mesos va presentar el grup municipal de CiU, per ser sotmesa a la consideració d’aquest 
Ple, i que ha estat fruit de treball, d’esforç, de negociacions, tant amb l’equip de govern com amb 
la Generalitat de Catalunya, arrenca d’un fet que malauradament a vegades passa, i és que allò 
que es planeja en un moment determinat, no sempre surt com un ho havia planejat, 
malauradament. 
 
Però davant d’aquest fet, davant d’aquestes situacions, com tot en la vida, es poden assumir, es 
pot actuar, de dues maneres diferents, o de tres, diguem-ho així; podem, es pot, tirar la tovallola, i 
dir, mala sort, no ha sigut, oblidem-nos del tema, aquesta és una opció; una altra opció seria 
caure en una espècie de situació, absorts en allò que ens hagués agradat que fos, i no ha estat, i 
anar-nos retroalimentant amb aquest estat, i, una tercera opció, que és la que nosaltres creiem 
que és la més positiva, és la d’intentar buscar solucions; solucions reals, solucions viables, que no 
vol dir que siguin solucions que ens agradin a tots plegats, sinó que són aquelles que fan que 
siguin possibles les coses. 
 
I davant d’aquest fet, del soterrament, d’aquest projecte de soterrament dels ferrocarrils, aquests 
400 metres, nosaltres creiem que, efectivament, és un projecte importantíssim, és un projecte que 
depassa l’interès dels dos barris directament implicats, Can Feu i Gràcia, perquè és un projecte 
de ciutat, és un projecte que crec, el grup de CiU creu, i crec que la majoria, o totalitat, dels 
membres d’aquesta Corporació estem convençuts de que és un projecte que s’ha de fer, sí o sí, al 
més aviat possible, i que per tant, a partir d’aquí, s’han d’arbitrar les solucions factibles, i quan 
parlo de factibles, això és el que justifica els termes de la moció que nosaltres plantegem. 
 
Permetin que faci una breu referència de com s’ha anat gestant tot plegat: són unes obres que 
van començar el 2008; paral·lelament a aquestes obres que van començar el 2008, també ja es 
va començar a plantejar la possibilitat d’ampliar-les, tant pel nord com pel sud, i d’això finalment, 
pel que fa a l’ampliació en l’àmbit de Can Feu i de Gràcia, es va firmar un conveni, el 7 d’abril de 
2010, en què es preveia que es faria aquest soterrament, i que a més a més es finançaria a 
meitats la Generalitat i l’Ajuntament i en aquell moment es plantejava que el cost seria d’uns 24 
milions, i per tant això aniria al 50%. 
 
Paral·lelament a aquest conveni, s’anaven executant unes obres que estaven..., cóm estaven 
finançades, en aquell moment?, doncs estaven finançades pel mètode alemany, i, això, què 
implica?; senzillament implica que l’administració, en aquest cas la Generalitat, contractava 
aquestes obres, i l’empresa adjudicatària era la que es procurava el finançament, i anava 
executant, i, els bancs, les entitats de crèdit, donaven els crèdits corresponents a aquesta 
empresa, amb la garantia de que anirien portant una sèrie de certificacions d’obra. 
 
Paral·lelament, ja dic, poc després de signar aquest conveni, ens trobem que, quina és la situació 
econòmica d’aquestes obres?, ja no dic del soterrament d’aquests 400 metres, sinó de tota 
l’obra?, doncs, que la inversió global prevista, que era d’uns 400 milions d’euros, s’havien 
executat 128’8 milions d’euros, i s’havien pagat, de la part executada, només 40 milions d’euros, i, 
per tant, hi havia una part d’obra executada, no pagada, de 88’8 milions d’euros; aquesta era la 
realitat econòmica que es va donar en un moment determinat en aquest soterrament, i, aquesta 
realitat econòmica, és la que va provocar que s’hagués d’aturar l’obra, perquè les entitats de 
crèdit, tenint en compte la crisi generalitzada i els problemes de solvència de les diferents 
administracions, evidentment també de la Generalitat de Catalunya, les entitats de crèdits van 
deixar de donar crèdit a aquestes empreses, i, per tant, el mètode alemany, senzillament, va 
fallar; pel mètode alemany, les entitats de crèdit ja no donaven diners, no deixaven diners, ni a 
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l’empresa, ni a la Generalitat, i això va ser el motiu perquè s’aturessin aquestes obres, el motiu 
econòmic, i, van aturar-se aquestes obres. 
 
Per tant, a partir d’aquest moment, el que es va haver de fer va ser intentar buscar finançament 
per a aquestes obres; es va trobar, aquest finançament, i la Generalitat, i aquí crec que tot el 
conjunt de les forces polítiques hi vam tenir a veure i hi vam fer tot el possible, va prioritzar, 
d’entre les moltes obres que a Catalunya hi havia penjades, doncs que s’activessin també les 
obres dels Ferrocarrils de la Generalitat, perquè enteníem que era una situació que no era 
assumible per a la ciutat, i ens en vam sortir, tots plegats, i la Generalitat, de les moltes obres que 
s’han quedat paralitzades, de les poques que s’han activitat, el soterrament del ferrocarril a 
Sabadell és una d’aquestes. 
 
Per tant, però, hem de ser molt conscients, de la Generalitat en aquest moment, no podem fer el 
discurs de dir: ‘... com que l’obra valia 430 milions d’euros, i ara farem, o deixarem de fer, no sé 
què, ens estalviem ‘no sé quants’ ...’; això realment no funciona així, perquè el que es va haver de 
fer, és dir, com que el mètode alemany no funciona, la Generalitat, en aquests moments, ha de 
buscar finançament directe, per pagar l’acabament d’aquestes obres, i quan va tenir, just, aquest 
import, és el que va permetre que es tiressin endavant. 
 
A partir d’aquí hi va haver-hi un altre conveni, el 14 de juny de 2012, en què queda clar que la 
Generalitat no es compromet a aportar cap diner, perquè és evident que no disposa d’aquesta 
capacitat econòmica per fer-ho; i aquesta és la situació que ens hem trobat, i aquesta és la 
situació en que tots plegats estem, i, a partir d’aquí, hi ha, i torno al que he dit al principi, hi ha 
vàries opcions, i nosaltres, com que estem convençuts de que és un projecte que és 
imprescindible que es tiri endavant, hem buscat la solució que en el nostre parer, podria ser més 
factible, i això passa evidentment perquè les administracions que en aquests moments tenen 
capacitat d’actuar es comprometin a fer una cosa que sigui possible, que les administracions 
puguin portar a terme, en aquest cas la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, perdó, de 
Sabadell. 
 
I, per tant, en aquests moments, nosaltres, és el que hem plantejat, i a partir d’aquí, el que agafa 
sentit, al nostre entendre, és la proposta que sotmetem al Ple; i quina és aquesta proposta?, 
bàsicament, senzillament, renovar el compromís de les dues administracions a que es faci 
aquesta obra, i articular algun procediment perquè no quedi només en paper mullat, en una 
declaració de voluntats, sinó que es comenci a fer algun tipus d’actuació concreta que vagi en 
aquesta direcció, i aquí, és recuperar aquell ens que en el seu moment ja preveien els anteriors 
convenis, crear-lo, i que sigui el que vagi rebent, al més aviat possible, els terrenys que la 
Generalitat es va comprometre a cedir, doncs que ho faci, i que ho faci al més aviat possible, i, 
paral·lelament, l’Ajuntament de Sabadell, totes aquelles operacions de plusvàlues que en el seu 
moment pugui definir per finançar això, juntament amb d’altres mecanismes que pugui trobar 
aquest ens, conjuntament amb l’ajut de l’Ajuntament i de la Generalitat, doncs puguem aconseguir 
aquesta obra, realitzar aquesta obra, al més aviat possible. 
 
Que ens agradaria a tots plegats que això hagués estat fet fa dos mesos?, que ara estiguéssim 
treballant ja, i que s’estès soterrant?, tots hi estem d’acord amb això, però, per molt que ens ho 
diem, per molt que ho vulguem exigir, a qui sigui, si no és possible, doncs no serà possible, i 
mentre estem exigint coses impossibles, potser no posem atenció, i no teixim aquelles 
complicitats per fer aquelles coses que sí són possibles. 
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D’aquí, l’argumentació, d’aquí, el plantejament d’aquesta moció, i per aquest motiu, demano el 
suport de totes les forces polítiques, i, només mencionar que hi ha hagut una proposta, que en tot 
cas, ja la comentaré després. 
 
 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, el següent grup a intervenir serà EUiA, com a començament de la 
línea dels tres grups proposants de la segona moció (segona moció respecte del soterrament del 
ferrocarril, i que és el punt número 11 de l’ordre del dia d’avui, a proposta dels grups municipals 
d’EUiA, ICV i EpS); Sr Mena, si us plau. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’EUiA, Sr. Mena, que diu, primer de tot, volem agrair, des 
d’EUiA, la tasca que ha dut a terme la Plataforma Soterrament Ara, perquè la moció que avui 
portem a aquest Ple els grups d’EUiA, ICV i l’EpS, és una moció que ve, doncs, amb el suport de 
la Plataforma, i per tant, el que fem aquests grups és erigir-nos avui com a altaveus, i com a 
portaveus del que demanen els barris de Can Feu i de Gràcia, i per tant, entra en la línea del que 
hem defensat sempre des d’EUiA, que és el que hem de fer aquests grups en l’oposició, que és 
ser altaveu de les reivindicacions veïnals, en aquest cas, de dos barris, i que jo comparteixo, 
també ja s’ha dit abans, que és una infraestructura necessària, no només pel barri de Gràcia, i pel 
barri de Can Feu, sinó segurament per a tota la ciutat. 
 
Dir, i encoratjar a la Plataforma, a l’Associació de Veïns de Gràcia, i a l’Associació de Veïns de 
Can Feu, a continuar una mobilització activa, perquè avui ens estant demostrant que sí que es 
poden modificar les coses, sí que es poden modificar les decisions ja presses, i l’única manera de 
poder modificar aquestes decisions presses, és a través de mobilitzacions com la que avui està 
liderant l’Associació de Veïns de Gràcia, la de Can Feu, i la Plataforma Soterrament Ara. 
 
Volem dir, des d’EUiA, que segurament aquesta moció és un dels aspectes urbanístics i de 
disseny de transport públic més important que s’han tractat, i que es tractaran, en els últims anys 
en la nostra ciutat. 
 
Tal i com s’explica en l’exposició de motius, jo intentaré fer un resum ràpid, perquè em sembla, 
des d’EUiA, que estem davant d’una cronologia d’un despropòsit que és el que ha passat entre 
diferents administracions en aquesta infraestructura; comença el juliol de 2006, fent públic l’estudi 
informatiu de perllongament de la línia dels ferrocarrils a Sabadell; el febrer de 2006 s’aprova una 
moció per majoria per demanar a la Direcció General del Transport garantir el soterrament fins a 
Sant Quirze; el maig de 2007 es resolen totes les al·legacions que es van fer; el juliol de 2010 la 
Generalitat va adjudicar a l’empresa Tec-Cuatro SA, per més de 500.000 euros, el contracte de 
serveis per a la redacció de l’estudi informatiu; el juny de 2012 es va signar un conveni de 
col·laboració per al finançament del soterrament; el juliol de 2012 aquest conveni va ser ratificat 
per aquest Ple municipal, i ara, el passat mes d’octubre, sense gaire informació, i per tant, amb 
tota la foscor possible, tenim coneixement, a través dels mitjans de comunicació, que la 
Generalitat de Catalunya havia comunicat a l’Ajuntament de Sabadell que aquest projecte no era 
viable actualment. 
 
Aquesta decisió, de no soterrar els ferrocarrils fins el terme de Sant Quirze, no ha estat 
comunicada, no va ser comunicada, ni als representants municipals, ni a les comissions de 
seguiment de l’obra dels ferrocarrils, ni a les entitats directament afectades, ni al conjunt de la 
ciutat, ni per part de la Generalitat de Catalunya, ni tampoc per part del govern municipal. 
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Què és el que demanem?, i perquè demanem el soterrament de la via ferroviària dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya?; mirin, hi ha un motiu, que és el més raonable de tots, o s’aprofita 
ara, que estem en període d’obres, o no es farà; hem de deixar d’enredar a la ciutadania; no 
podem avalar-ho tot a possibles futurs que ja veurem si arriba, i el que no pot ser és que 
dissenyem i construïm una obra, per després canviar-la, modificar-la, al cap d’uns anys; o es fa 
ara, aprofitant l’obra, o no es farà mai; soterrar-la més endavant és inviable, i no ens podem dir 
coses que no són, ni aprofitar l’ocasió per enredar a la ciutadania. 
 
Per tant, jo li demano al Sr. Alcalde que parlem amb claredat, parlem amb seriositat, com també li 
hem demanat, el grup parlamentari que jo represento, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, el 
Sr. Santi Vila, i al mateix President de la Generalitat, que en aquests termes hem de parlar clar, es 
farà el soterrament de la via?, o no es farà?, el que no podem és mantenir els veïns i les veïnes 
enredats en una esperança, i que tots som conscients de que s’aprofita i es fa ara, o sinó 
difícilment es farà. 
 
Crec també que tots els grups municipals considerem que l’actual via ferroviària suposa una, 
potser, la barrera, avui, potser la barrera arquitectònica més considerable que avui té la ciutat, i 
que deslliga els barris de Gràcia i els barris de Can Feu, i igual com s’expressava en la 
comunicació prèvia la Plataforma, aquesta és una oportunitat històrica, no només per Gràcia, no 
només per Can Feu, no només pels veïns i les veïnes de Gràcia i de Can Feu, sinó pel conjunt de 
la nostra ciutat. 
 
Evidentment, l’única garantia per aconseguir el soterrament dels ferrocarrils fins el terme de Sant 
Quirze és realitzar-ho ara, de manera complementària a les actuals obres de perllongament que ja 
s’estan duent a terme; per tant, el que no compartim, i ja aprofito també per posicionar-me en 
quant a la moció que presenta el grup de CiU, el que no compartim és, i volem afirmar també des 
d’EUiA, que avalin tota la necessària infraestructura a les possibles plusvàlues que es poden 
donar, o no es poden donar, i més amb la situació econòmica que tenim. 
 
Deia abans el Sr. Rossinyol, el portaveu de CiU, que la crisi ha aturat aquest projecte; escolti, és 
que potser comencem a estar una mica tips que la crisi aturi els projectes de construcció 
d’escoles públiques, que la crisi aturi els projectes de construcció d’equipaments sanitaris públics, 
que la crisi aturi els projectes de construcció d’infraestructures de transport públic, i que en canvi 
la crisi permeti que es continuïn mantenint escoles d’elit, de l’OPUS, i dels Legionarios de Cristo, 
amb diners públics, i que la crisi permeti que continuïn havent peatges en l’ombra, que la crisi 
permeti que s’acabi pagant cada mes a ABERTIS; per tant, sembla ser que aquesta crisi té molta 
ideologia, i sap perfectament a qui maltracta, que són els treballadors i treballadores, als veïns i a 
les veïnes, i a aquells barris que, o aprofiten aquesta oportunitat pel soterrament, o ja no la tindran 
mai més, i, en canvi, la crisi no aprofita per fer mal a aquells que sí que tenen recursos, a aquells 
que sí que tenen diners, i a aquells que sí que tenen molt ben garantit el seu futur. 
 
I parlava també el Sr. Rossinyol del mètode alemany; sembla ara que la gran culpa de que no es 
soterri la línea ferroviària a Sabadell és del mètode alemany, que per cert és la mateixa excusa 
que fa servir la consellera Rigau cada vegada que es carrega una escola pública, o el conseller 
Boí Ruiz cada vegada que es carrega una infraestructura sanitària pública, o el conseller Santi 
Vila amb altres infraestructures, també de transport públic, i segurament té la culpa algun 
alemany, no sé si el mètode alemany; una alemanya, que és la Sra. Merkel, que és la que està 
asfixiant el sud d’Europa, aquesta que sí que segurament té tota la responsabilitat del que està 
passant. 
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I acabo amb el que demanem aquests tres grups en la moció, que és instar a la Generalitat a 
executar el compromís adquirit de soterrar els ferrocarrils fins el terme de Sant Quirze, i que el 
cost, això és molt important, que el cost d’aquest soterrament sigui assumit per la Generalitat de 
Catalunya com a obra complementària del projecte de perllongament actualment en curs, i iniciar 
de forma urgent les gestions necessàries, com la posada en exposició pública de l’estudi 
informatiu i del projecte constructiu, així com emprendre les accions constructives necessàries i 
de planificació de l’obra, per a garantir el soterrament com a continuació de les obres actuals. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’ICV, Sr. Marlés, que diu, saludar als veïns de Gràcia i de 
Can Feu, donar-los les gràcies pel seu coratge en mantenir, i crear, la Plataforma Soterrament 
Ara, i comminar-los a continuar amb aquesta lluita; parlem doncs de dues mocions amb el mateix 
sentit i objectiu, que es diferencien en el seu plantejament i forma, però que sobretot es 
diferencien en la manera d’aconseguir aquest objectiu; l’una, és la proposta de CiU, que el mes de 
novembre va quedar sobre la taula, i, l’altra, la que proposem conjuntament el grup de l’EpS, el 
grup d’EUiA, i nosaltres mateixos, ICV, i fruit, aquesta, d’una proposta que fa la Plataforma pel 
Soterrament del Ferrocarrils de la Generalitat Ara; plataforma popular formada principalment pels 
veïns dels barris de Gràcia i de Can Feu, però que també inclou molts altres veïns de diferents 
barris de la nostra ciutat. 
 
Quant a la proposta que porta avui al Ple el grup de CiU, dir que la veiem, ni més ni menys, que 
com la versió ‘punt3’ d’un conveni de bones intencions, amb l’objectiu de garantir allò que ja es va 
signar un parell de vegades, l’any 2010, i l’any 2012, entre dues administracions, la Generalitat de 
Catalunya i el nostre Ajuntament, i que tant en l’un com en l’altre quedava reflexat, i expressat, el 
desig de soterrar aquests 400 metres de via que ens ocupen, això sí, aquesta vegada es vol que 
sigui adaptat a la realitat; pensem que el que volen dir és adaptat a la data, perquè no hi veiem 
cap altre canvi substancial, cap altra adaptació a la realitat, de la que ja hi havia en l’any 2010, i 
en l’any 2012; tornen altre cop a fiar-ho tot a si es produeixen unes modificacions urbanístiques 
que permetin que mitjançant les plusvàlues que generin, es pugui finançar aquesta obra, i, 
d’aquesta espècie d’entelèquia, no en sortim. 
 
Un apunt: no entenem que sigui el seu grup, el de CiU, qui torni a portar aquest conveni a aquest 
Ple, en tot cas, li correspondria al grup, i al govern, del PSC, que és qui ho va portar aquí en les 
dues anteriors ocasions; és per això que ens dóna la sensació que el grup de CiU està molt més 
preocupat per disculpar i dispensar la posició de la Generalitat en aquest assumpte, de vetllar 
perquè d’aquesta, diguem-ne, retallada de caire urbanístic, el govern de CiU no en surti esquitxat, 
més que no pas de defensar els interessos exclusivament municipals, que és el que suposa que 
hem de fer aquí tots plegats. 
 
Ho dic, perquè la seva proposta, com he dit, no aporta res de nou del que ja hi havia, que era un 
cúmul de bones intencions, i gairebé res més; no obstant, en el dictamen hi llegim moltes 
referències i obligacions per part de l’Ajuntament, i ens agradaria trobar-hi alguna exigència més 
rotunda a la part que li tocaria a la Generalitat, com per exemple, el compliment de l’acord que es 
va aprovar l’any 2007, i que unilateralment han anat abandonant. 
 
La segona proposta, la de l’EpS, EUiA i ICV, deixa de banda les plusvàlues, que tots sabem que 
va per llarg, i ja veurem si en un futur pròxim esdevindrà una nova ocasió per finançar l’obra 
d’aquesta manera; aquí, sí que diem, en termes exactes, cóm creiem que realment s’ha de 
finançar el projecte, i precisament, el que cal, és reprendre l’acord de l’any 2007, i el finançament, 
doncs, ha de finançar-se, amb els estalvis produïts en la mateixa obra; parlem de l’estalvi que va 
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representar la no expropiació dels 19 edificis del barri de Gràcia prevista, i la no construcció de les 
cotxeres, ni l’aparcament del Parc del Nord, entre d’altres molts estalvis que s’han produït. 
 
Uns estalvis considerables, que són possibles sobretot, en el cas dels edificis de Gràcia, 
precisament perquè a l’acceptar l’esmena del soterrament fins a Sant Quirze, el nivell de la línea 
quedava més avall, i permetia evitar l’enderroc dels edificis, i per tant, estalviar-se aquelles 
expropiacions; entenem doncs, que encara que amb l’arribada de la crisi s’hagin volgut aprofitar 
aquests estalvis en el projecte per abaratir-lo, no ho veiem pas gens coherent que aquest 
abaratiment hagi d’incloure també allò que va propiciar fer aquest estalvi, és a dir, que fem un 
propòsit de millora que a més ens reporta uns estalvis, aprofitem els estalvis, i llavors no 
executem aquell propòsit de millora; això és fer-nos trampes, senzillament. 
 
La diferència és que darrera del propòsit hi ha uns veïns a qui se’ls hi ha venut una esperança, 
una ciutat que hi veu una oportunitat única de transformació, i deixar doncs per un altre dia aquest 
projecte és el mateix que dir que mai més se’n parlarà, perquè reprendre’l un cop acabat és molt 
més difícil, i extremadament més car, que no pas executar-lo ara, que és quan tenim l’oportunitat. 
 
Cal doncs que sapiguem que la decisió d’ajornar-ho ‘sine die’, aquest soterrament, ajornar la 
decisió en base a allargar aquest conveni d’intencions per tercera vegada, té un risc dramàtic, 
perquè, o bé ara es pren la decisió de fer-ho, o difícilment es tornarà a donar l’oportunitat d’unir 
allò que 400 metres de via separen i inutilitzen, ni més ni menys que la comunicació directe entre 
els tres barris de la ciutat, Gràcia, Can Feu, i Hostafrancs. 
 
Per tant, ens enfrontem, encara que no ho sembli avui, a una decisió vital, que no té volta enrera, 
en la que cal que ens plantegem, seriosament, si només cal reprendre aquell acord de financiació 
ben intencionat, que a mida que passa el temps es transforma en més innocu, o bé decidir que el 
que cal és reprendre l’acord de l’any 2007, per veritablement portar a port aquella millora 
irrefutable al projecte inicial, al que, a més, pel que sembla, ningú hi està disposat, a renunciar-hi. 
 
En fi, no votarem en contra, ni de la moció de CiU, ni, òbviament, a la que presentem 
conjuntament amb la resta de grups que abans he anomenat; direm que sí; de cap manera volem 
tancar cap porta al soterrament, perquè és essencial que es faci; en tot cas, el que diem, és que 
aprovant la primera moció no ens sembla la millor manera d’afrontar aquest problema, perquè 
després de tantes promeses, i de tantes signatures, al final no ha fructificat cap; per tant, aquesta 
és evident que no és la solució. 
 
La sensació, ara, és que als dos governs se’ls hi ha convertit en un problema del que no saben 
gairebé com sortir-se’n, perquè estem convençuts de que aquest nou conveni naixerà, en cas de 
signar-se, amb la porta tancada, i amb l’objectiu a la vista d’una quarta renovació; pretenem, però, 
que la resta de grups donin suport a la moció conjunta que presentem, a fi de recuperar l’acord de 
l’any 2007, perquè això voldrà dir que hi haurà un acord unànime dels representants de la ciutat 
amb la representació del que diuen els ciutadans de Sabadell, que volen que el projecte vagi 
endavant, i que de cap manera acceptarem que es perdi aquesta oportunitat única de executar-lo. 
 
Portem més de 10 anys parlant d’aquest perllongament, no té cap sentit ara que aquest projecte 
quedi coix, per ni més ni menys que 400 metres de via; si al final no es fa, la sensació serà de 
fracàs; cal doncs que tots hi posem el més i millor de la nostra part per aconseguir-ho. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal d’EpS, Sra. Domínguez,  que diu, el projecte dels 
ferrocarrils ja ha estat objecte de debat en aquest Ple en altres ocasions, i sovint hi ha hagut 
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consensos en les modificacions que calia aplicar per tal d’aconseguir el millor projecte per a la 
ciutat; per exemple, aquesta sala va aprovar per majoria, ara fa sis anys, la proposta de 
soterrament de la via fins el terme de Sant Quirze, perquè els grups van considerar que era una 
millora substancial per a la ciutat, i l’oportunitat de trencar l’aïllament que la via provoca en un 
sector de la ciutat. 
 
Com bé saben, l’any 2006 l’EpS ja havíem presentat al·legacions al projecte de perllongament 
dels ferrocarrils, una de les quals era continuar el soterrament fins a Sant Quirze del Vallès; 
nosaltres ho vam plantejar a partir del doble objectiu d’evitar l’expropiació i enderroc de 19 edificis 
en el barri de Gràcia afectats pel projecte inicial, del quals ara ja ningú no se’n recorda, i de 
facilitar la transformació de les vies en una zona de passeig que acabés amb la barrera entre 
Gràcia i Can Feu. 
 
És imprescindible recordar que la Generalitat va acceptar aquesta proposta, i va assumir el cost 
del perllongament que d’altra banda compensava amb l’estalvi de les expropiacions dels edificis 
que no caldria enderrocar; en la resolució de les al·legacions, la Generalitat va considerar que 
calia redactar un estudi informatiu i un projecte constructiu d’aquesta ampliació, i reprogramar les 
inversions, i en cap moment la Generalitat va dir que aquesta obra no li corresponia, ni va parlar 
llavors de plusvàlues, ni d’aportacions municipals; és més, l’any 2010, la Generalitat va 
encarregar l’estudi informatiu i el projecte constructiu per a aquest soterrament a l’enginyeria 
TCUATRO, per un import de 522.000€, fet que posa en evidència que havia assumit la proposta. 
 
Aquesta part de la història el Sr. Rossinyol se l’ha descuidat en la seva intervenció, és a dir: 
soterrament, passeig, no enderroc d’edificis afectats, i, a més, compromís de construcció i 
finançament per part de la Generalitat; recordem aquests detalls; el consens al voltant dels 
ferrocarrils es va trencar quan es va començar a plantejar que l’Ajuntament havia de finançar el 
soterrament; quan el govern municipal es va deixar marcar aquest gol, i fins i tot, en va fer 
bandera. 
 
En el 2010, el protocol de col·laboració signat entre el conseller Sr. Joaquín Nadal i l’Alcalde Sr. 
Manuel Bustos va plantejar que el soterrament, només fins el carrer Sobarber, tindria un cost de 
24 milions d’euros, i que es finançaria al 50% entre Ajuntament i Generalitat, i, segons assegurava 
en una comissió de seguiment l’octubre de 2011, el llavors regidor d’Urbanisme i ara Alcalde, Sr. 
Joan Carlos Sánchez, l’Ajuntament disposava dels diners que li tocava aportar, és a dir, 12 
milions d’euros, i eren optimistes, són paraules seves, per encaixar la figura de la plusvàlua per 
assumir el cost que li tocaria a la Generalitat, de 12 milions més. 
 
I, la inevitable pregunta, Sr. Sánchez, és: on són aquests diners?, on són els 12 milions d’euros 
que vostès tenien l’any 2011, i que es van comprometre a aportar?, ja no se’n recorden?, 
nosaltres sí; però en l’any 2012 encara es va fer una passa més en contra del soterrament, en 
contra dels interessos de la ciutat; va ser llavors quan el govern del PSC va presentar en el Ple un 
conveni inviable, surrealista, que supeditava el finançament del soterrament, recordem, 24 milions 
d’euros, a una operació urbanística inversemblant, per obtenir plusvàlues que poguessin finançar 
l’obra; ara ja no calia obtenir 12 milions en plusvàlues, ara ja, 24 milions. 
 
Evidentment, l’EpS va votar en contra d’aquest conveni, un conveni que van signar el juliol de 
2012 el conseller Sr. Lluís Recoder i l’Alcalde Sr. Manuel Bustos, i no només hi vam votar en 
contra, perquè significava somiar encara amb la bombolla immobiliària, i perquè sabíem que el 
conveni només tenia l’objectiu de continuar generant falses expectatives, sinó que també hi vam 
presentar al·legacions, que gairebé un any i mig després encara no s’han dignat a contestar, per 
molt que ho hem reclamat, vostè ho sap, Sr. Ayuso, per molt que els hem recordat que tenen 
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l’obligació de respondre, res de res; o bé no saben què respondre, o bé saben que el conveni no 
porta enlloc, és només fum. 
 
Per tant, recapitulem; com veuen, entre 2007 i 2012 la cosa va anar de mal en pitjor; inicialment 
s’havia de finançar l’obra a partir de l’estalvi de la mateixa obra, és a dir, l’assumia la Generalitat, i 
posteriorment acorden, en contra dels interessos de Sabadell, sense donar cap tipus d’explicació, 
un finançament al 50% Ajuntament i Generalitat, mitjançant plusvàlues, i finalment, la pilota queda 
en la teulada de l’Ajuntament, és a dir, del govern municipal, que té tota la responsabilitat de 
tramitar una modificació de Pla General per requalificar no se sap quins espais, que a la vegada 
haurà de generar les miraculoses plusvàlues. 
 
I així comença el conte de la lletera, perquè, vostès han calculat quants habitatges haurien de 
construir per aconseguir aquests 24 milions d’euros en plusvàlues?, 2.000?, 3.000?; on els 
posaran?, i qui els comprarà?, i, sobretot, quan?; vostès saben perfectament que aquest conveni 
només ha servit per entabanar a la gent, per fer creure que feien alguna cosa, i anar guanyant 
temps de cara a l’opinió pública, però perdent-lo de cara al projecte i de cara a la ciutat; en tot 
aquest temps, ni han tramitat la modificació de Pla, ni saben quins espais requalificarien com a 
residencial, ni s’ha conegut l’estudi informatiu, ni han fet res de res. 
 
I, què fan ara?; ara, el grup municipal de CiU ens presenta una moció que insisteix en el mateix 
conte de la lletera; llegeixen bé la moció, perquè diu, exactament, el mateix que el conveni ja 
aprovat, sense més concreció; és a dir, és inviable, és fum; és inviable, perquè aquest 
soterrament, si no es fa ara no es farà mai, serà molt complex tècnicament, i econòmicament 
inassumible; la relació cost-benefici el farà llavors del tot impossible; vostès ho saben, i saben que 
s’han d’aprofitar les obres actualment en curs per encaixar el nou projecte, però, inexplicablement, 
no lluiten pels interessos de Sabadell, per fer realitat una obra que tothom comparteix que s’ha de 
fer per posar fi a l’aïllament d’una part de la ciutat. 
 
Vostès, els regidors i regidores de CiU, es posen en la pell de la Generalitat, i al govern del PSC 
ja li va bé trobar un aliat per mantenir la fal·làcia de que el soterrament es farà més endavant, i 
això és un engany més; siguin honestos, expliquin la veritat, expliquin la veritat a la gent, expliquin 
que no han estat capaços de lluitar pel soterrament, expliquin la realitat de les plusvàlues, 
expliquin quan costarà en el futur soterrar aquest 400 metres de via que ara val 24 milions, 
expliquin qui serà el valent, el conseller?, l’Alcalde?, el director general?, que torni a aixecar les 
vies, que torni a construir una via provisional, que torni a aturar el servei, que plantegi fer una obra 
que tindrà tres vegades més cost que ara; si consideren que el soterrament no és una obra 
important per a la ciutat, els demanem que ho expliquin, que no se n’amaguin; no entabanin més 
als veïns, uns veïns als quals ni tan sols han tingut la decència d’anar explicant a la cara que, 
segons vostès, el soterrament es farà més endavant. 
 
Nosaltres estem convençuts de que el soterrament entre Gràcia i Can Feu és una millora 
qualitativa del projecte, i una oportunitat per a la ciutat, des del punt de vista de la cohesió 
urbanística i social, i ara és el moment de fer-ho possible; com a Consistori tenim l’obligació de 
defensar-ho i d’exigir-ho, de defensar els interessos de Sabadell, perquè aquest va ser un 
compromís de la Generalitat. 
 
Per aquest motiu, l’EpS ens hem fet nostres els arguments i les demandes de la Plataforma 
Soterrament Ferrocarrils Ara i hem presentat, conjuntament amb els grups municipals d’EUiA i 
d’ICV, aquesta moció, que proposa els acords que ja ha llegit el Sr. Mena; els hi demanem el seu 
suport; pensin que encara som a temps de lluitar per al soterrament, i que si no es fa ara, no es 
farà mai. 
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Hi intervé l’Alcalde,  que diu, ara intervindran els grups que formalment no han recolzat cap de les 
dues mocions; per tant, Sr. Vega?, declina; Sr. Gesa, té la paraula. 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, primer parlarem, des d’aquest 
grup municipal, per la moció que ha presentat i que ha defensat el grup de CiU; vagi d’avantmà el 
posicionament favorable del PP a aquesta moció, doncs es tracta d’una inversió que beneficiarà a 
la ciutat de Sabadell, i especialment als veïns dels barris de Gràcia i de Can Feu, però, és clar, el 
que sorprèn, és el que ha succeït últimament: el grup dels socialistes van presentar aquesta 
iniciativa com a proposta de resolució al Parlament de Catalunya en el mes de maig, i pels tràmits 
i calendari parlamentari, es va substanciar en la Comissió de Territori i Sostenibilitat el passat 30 
d’octubre, i aquí serà el grup socialista qui haurà de defensar i reclamar el seu protagonisme, però 
la resta de grups hem assistit a aquest debat sobre qüestions en les que tots hi estem d’acord 
com si fos un partit de tennis, i vostès, creiem, més pendents de qui se’n portava el major titular 
en la premsa, si el govern de la Generalitat, o el govern local. 
 
Pel que fa a l’entendre, senyors de CiU, de la seva moció, des del nostre punt de vista, és 
oportunista; volen fer veure que la Generalitat accepta tornar a parlar del conveni de soterrar les 
vies, i aquí ho volen vendre com una proposta seva, quan fa ja un temps, tots havíem dit que sí, 
que cal fer-ho; mentre vostès vénen que sí, que ho han aconseguit, i els altres, que ho faran, 
nosaltres ens remetem a les paraules de la nostra representant en l’esmentada comissió en el 
Parlament de Catalunya, la Sra. Eva Garcia, que va dir el següent, i cito textualment: ‘... nosaltres 
no serem qui votarem en contra, al contrari, ens sembla molt positiva la transacció que va 
presentar el PSC al grup proposant de CiU, però sí ens faltaria una certa concreció d’un calendari, 
en tot cas, una fixació d’un termini perquè això poden ser molt bones intencions, però, clar, refer 
un conveni, això es pot eternitzar, i per tant, creiem que el grup socialista han anat una mica 
d’ingenuos, doncs, han acceptat, precisament, aquesta transacció, que al final no diu gaire, o en 
tot cas, sí que pot servir a Sabadell per presumir que alguna cosa s’ha aconseguit, i el govern de 
la Generalitat per dir que no es desentenen del tot del tema; però, en tot cas, com deia, nosaltres 
donarem suport a aquesta proposta’. 
 
A més, des del grup municipal del PP recolzem que les normes, els acords, els convenis, es 
compleixin, es revisin, i s’adaptin als nous temps, però quan aquestes revisions comporten obres i 
inversions, caldrà que no es quedin en acords de mínims, i en bones intencions, i és això el que 
sembla que  hi ha en aquesta moció, i en la proposta adoptada en el seu dia en el Parlament. 
 
Les parts implicades, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Sabadell, han d’anar més enllà, i 
presentar un calendari d’execució, i una partida pressupostària per les obres, només així ens 
creurem les seves bones intencions, i només així veuran els veïns dels barris de Gràcia i de Can 
Feu l’eficàcia dels seus governants; no confiem en que estiguin per la feina ni d’aprovar-ho ja, ni 
d’incloure altres despeses, més enllà de les de caire identitari, on a la Generalitat no li tremola el 
pols per signar importants partides; malgrat tot, nosaltres creiem en el projecte que ens presenten, 
votarem a favor, i esperem que sigui una realitat al més aviat possible. 
 
Pel que fa a la moció presentada pels grups de l’EpS, ICV i EUiA, puntualitzar que hi estem 
d’acord amb l’objectiu de la mateixa, però ens trobem amb el problema de que el finançament 
d’aquesta obra no queda clarament resolta; no hem d’oblidar que quan es va planificar aquest 
projecte, es va signar un conveni amb l’Ajuntament de Sabadell, on l’Ajuntament de Sabadell es 
comprometia a destinar els ingressos obtinguts per les plusvàlues urbanístiques que es 
generessin, a la consecució d’aquest projecte; això, a dia d’avui, és absolutament inviable, el 
correcte seria adequar el conveni a la situació actual, situació molt diferent a la d’abans. 
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L’esperit d’aquesta moció de la Plataforma, presentada pels grups proposants, el compartim, és 
per això que votarem a favor d’aquesta moció; per concloure, no volem deixar de traslladar els 
nostres dubtes respecte de la consecució d’aquest projecte, doncs creiem que encara que tots 
compartim la voluntat de dur-ho a terme, segueix tenint un greu problema, que no aclareix cap de 
les mocions proposades, és a dir, el finançament; pel que fa a la part corresponent a l’aportació 
de la Generalitat, la realitat és que no s’ha assignat cap partida al soterrament dels Ferrocarrils de 
la Generalitat en el seu pas per Can Feu i pel barri de Gràcia. 
 
I per la part que correspon a l’Ajuntament, en la situació actual i amb la crisi que patim, que 
encara estem patint, tenim seriosos dubtes de que les plusvàlues siguin la solució; abans de 
presentar aquesta moció al Ple municipal, creiem que el grup de CiU hauria d’haver compromès al 
govern de la Generalitat a destinar una partida de pressupost per a aquest fi, com també pensem 
que si és tan gran el compromís del PSC en aquest tema, que ja ens han sigut acceptades una 
sèrie d’esmenes a aquesta moció proposada per CiU, davant la no inclusió d’aquesta partida en 
els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, haurien d’haver presentat una esmena als 
mateixos. 
 
Creiem que els veïns, molts dels quals es troben avui aquí, es mereixen una resposta clara, i un 
projecte ferm, sustentat no solament per bones intencions i paraules, sinó per fets. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso, que diu, sí, el soterrament de les vies 
dels ferrocarrils en el seu pas per Gràcia i Can Feu només planteja un problema, que és el 
finançament d’aquesta obra; no es tracta d’una qüestió de voluntats, ni de compromisos, és una 
qüestió de diners, ni més ni menys; partint d’aquesta base, sotmetre la viabilitat d’aquest projecte 
de soterrament exclusivament a l’administració autonòmica, en aquest cas a la Generalitat de 
Catalunya, això sí que significa fer inviable un projecte com aquest, del soterrament; perquè?, 
fonamentalment, perquè des del minut zero de tot aquest procés, des del perllongament, la 
Generalitat ha mantingut, de manera inalterada, que el soterrament, qualsevol soterrament, no el 
de Sabadell, sinó el de qualsevol punt del nostre país, és un projecte de millora urbana, i en cap 
cas significa una millora en el servei, en la prestació del servei ferroviari, el tren pot circular 
perfectament amb túnel o sense túnel; en definitiva, el soterrament és fonamentalment un projecte 
de millora urbana que té un benefici exclusivament per a la ciutat; per tant, aquesta base, o 
aquest criteri, que insisteixo, manté de manera inalterada el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, insisteixo, des del minut zero, faria en aquest cas, absolutament inviable la proposta 
dels grups municipals d’EUiA, ICV i EpS. 
 
Què és el que hem fet durant tot aquest temps?; en l’any 2008, com comentava el Sr. Rossinyol, 
no estava previst el soterrament de cap tram, el projecte inicial no preveia el soterrament de cap 
dels trams en les obres de perllongament dels ferrocarrils, no estava previst, per tant, en el 
projecte executiu inicial, ni es trobava dins de l’àmbit de l’estudi informatiu primer, ni tampoc 
estava previst pressupostàriament en els comptes de les obres de perllongament, per tant, la 
possibilitat de soterrar les vies entre Gràcia i Can Feu quedava abocat a un procés de negociació 
entre Ajuntament i Generalitat de Catalunya per fer-ho possible. 
 
Fruit d’aquest procés de negociació, d’aquesta posterior negociació, es va signar el  protocol, que 
ja s’ha repetit en diverses ocasions, en el 2010, en el qual es mantenia, es manifestava en aquest 
cas, la voluntat de fer realitat el soterrament, i es proposava una fórmula de finançament atenent 
les disponibilitats pressupostàries, tant de Generalitat com d’Ajuntament. 
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Posteriorment, també s’ha mencionat el conveni, hi ha un conveni, no pas un protocol, del 2012; 
en aquest cas, ja formalitzat per l’Ajuntament, la Generalitat, els Ferrocarrils i GISA, la gestora 
d’infraestructures de la Generalitat de Catalunya, i es recollia la voluntat, compartida per totes les 
parts, de tirar endavant el projecte de soterrament, i allà sí, es preveia una possibilitat de 
finançament amb l’obtenció de les plusvàlues urbanístiques propiciades per una modificació del 
planejament urbanístic, que generava aprofitaments suficients per respondre al cost del projecte. 
 
Quines eren les propostes, o les obligacions, de les parts?, què havia de fer la Generalitat?, doncs 
un estudi informatiu que determinés, i detallés, quines eren les actuacions a desenvolupar en 
quan a obra civil i en quan a infraestructures ferroviàries, què s’havia de fer, i que concretés 
exactament quina és la xifra global, la xifra total, d’aquest projecte, quin era el cost econòmic en 
definitiva. 
 
Paral·lelament, en aquest cas amb posterioritat a aquest estudi, sabent quin és el cost econòmic 
d’aquest projecte de soterrament, l’Ajuntament havia de fer, de desenvolupar, un projecte de 
modificació de Pla General en l’àmbit, en aquest cas, de Gràcia i de Can Feu, per generar 
aprofitaments urbanístics, plusvàlues en aquest cas, que subvencionessin, o que responguessin, 
al cost del projecte determinat en aquest estudi informatiu. 
 
Això va ser en el 2012, i en els següents mesos es van mantenir diferents contactes entre 
l’Ajuntament i el Departament de Territori, i es va concretar, o es va desprendre, la necessitat de 
disposar d’aquest estudi informatiu, per poder, per una banda, concretar l’àmbit territorial 
d’aquesta modificació de Pla General, i saber, amb l’import de l’estudi informatiu, poder 
determinar amb quina intensitat s’havia d’incidir urbanísticament en aquest àmbit d’actuació 
urbanística, és a dir, si s’havien de fer, o proposar, modificacions i aprofitaments urbanístics, en 
major o menor mesura; no és el mateix construir mil vivendes, o haver de construir 3.000 
vivendes, això significa que s’han de fer diferents models urbanístics a desenvolupar. 
 
Per tant, l’element fonamental, és aquest estudi informatiu, que detallés, sobretot, quin és el cost 
d’aquesta actuació. 
 
També s’ha dit, que durant uns mesos, entre gener de 2012 i l’octubre del mateix any, les obres 
van estar aturades, que va ser en el moment en que es va signar aquest conveni; a partir del mes 
de març de 2013 i fins el mes de juliol també de 2013, es van mantenir diverses reunions amb els 
màxims representants de la Generalitat, passant pel Conseller, que va estar present en la ciutat 
de Sabadell, el Secretari General, i els Directors Generals, i en totes elles, en aquestes quatre 
reunions que es van mantenir, es va traslladar a la Generalitat la necessitat de comptar amb 
aquest estudi informatiu; és un element, un instrument, absolutament necessari i fonamental per 
poder tirar endavant tot el procés de fer realitat aquest projecte. 
 
I també se li van traslladar diverses propostes de caràcter econòmic que eren complementàries a 
aquesta proposta, tant és així, que el juliol, el 17 de juliol de 2013 es va remetre una carta formal 
al conseller Sr. Santi Vila, que a banda de reclamar novament l’entrega de l’estudi informatiu, es 
va proposar, es va fer trasllat, d’un informe emès pels serveis tècnics de l’Ajuntament, que 
proposaven una sèrie de mesures, o de propostes, que podrien fer possible aconseguir també 
diners per l’obra, per exemple, les cotxeres del Parc del Nord, reformular-les, reduir les seves 
magnituds, les seves dimensions, i això ja parlant amb Ferrocarrils, el pàrking de l’Estació del 
Nord també reduir-lo, o fins i tot, també, fer les estacions més austeres. 
 
Totes aquestes propostes van ser respostes pel Secretari General Sr. Font el dia 1 d’agost de 
2013, i amb posterioritat ens vam trobar amb el Secretari General l’octubre de 2013, i els 
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posicionaments van ser similars, la Generalitat amb aquesta proposta, o si no era possible fer-ho 
a través d’aprofitaments urbanístics, s’havia de derivar a més endavant; nosaltres vam continuar 
mantenint els nostres posicionaments, i les nostres possibilitats de buscar complementàriament a 
les propostes urbanístiques noves fórmules; d’això, també s’ha de dir, es va informar als grups 
municipals, es va informar a l’Associació de Veïns de Gràcia i de Can Feu, i es va informar a la 
ciutat, va haver-hi diverses notes de premsa, va haver-hi una reunió formal amb els grups 
municipals, en el Departament d’Urbanisme, i vam mantenir una reunió personal amb els 
representants de l’Associació de Veïns de Gràcia i de Can Feu el dia 23 d’octubre. 
 
Per tant, què hem fet, a partir d’aquell moment?, continuar treballant per fer possible, 
fonamentalment, dos coses, una, que la Generalitat mantingui el seu compromís i la voluntat de 
tirar endavant aquest projecte, una voluntat compartida amb l’Ajuntament de Sabadell; dos, que la 
Generalitat ens faci arribar aquest estudi informatiu, i continuar amb el procés de redacció 
d’aquesta modificació de Pla General, això és el que estem fent, i és el que també contempla la 
moció que ha presentat CiU. 
 
 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, bé, si em permetem; hi ha hagut dos al·lusions directes; i per tal de 
recordar una mica el procés, i alguns temes concrets i que crec que tenen importància en el debat 
que s’està produint avui en la sala; en primer lloc, recordar que el que vam signar el 2010 era un 
protocol de col·laboració, no era pròpiament un conveni, i aquell protocol de col·laboració, que és 
el que marcava la possibilitat de finançar l’obra al 50% entre el govern de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Sabadell, el que marcava també, entre altres coses, era la necessitat de conèixer 
el cost real de l’obra, que encara a dia d’avui no coneixem, el que hi ha són aproximacions, dels 
equips tècnics, per una banda, de la Generalitat de Catalunya, i de l’altra, de l’Ajuntament, amb un 
marge d’error important, però, les estimacions, en què coincidien aquests equips tècnics, estava a 
l’entorn, situava la inversió, a l’entorn dels 24 milions d’euros. 
 
Cal dir que aquest conveni, aquest protocol d’intencions, o aquest protocol de col·laboració, entra 
en crisi, com s’ha explicat abans, en el primer govern de CiU; és en aquesta nova etapa, quan la 
Conselleria es troba en una situació de mancança financera, no només per a aquesta obra, sinó 
per al conjunt de grans infraestructures que hi ha al país, i, es paren bona part d’elles, és on, fruit 
de la negociació, perquè nosaltres hi crèiem, i hi creiem, en l’oportunitat, l’actual, i en la necessitat 
de fer aquella millora urbana, és on es troba una solució, perquè era absolutament impossible, era 
irreal, plantejar a la Generalitat, i la insistència, de que ho assumissin ells, aquest cost de 24 
milions d’euros. 
 
Finalment, vam topar amb una paret, els 24 milions d’euros no hi eren, no hi són, a dia d’avui, i és, 
fruit d’aquesta constatació, que les obres estan aturades, estaven aturades, ja que les possibilitats 
de noves inversions per part del govern de la Generalitat eren escasses, fent que troben una 
fórmula que entenc que per part d’alguns grups no és la fórmula ideal, segurament tampoc ho és 
per nosaltres, però és una fórmula que permetia, com a mínim, progressar, amb la voluntat de 
tenir un estudi informatiu, i abordar un possible finançament de l’obra. 
 
L’obra ha tingut modificacions a la baixa, certament, però cal recordar que de l’obra general tan 
sols s’ha licitat el 50%, aproximadament, i aquí hi haurà algun dels tècnics, que ens acompanyen 
en la sala, és a dir, que la part de l’obra civil és de 200 milions d’euros, que és la que fa referència 
als túnels i a la caixa de les estacions, i queda un nou concurs, d’aproximadament una quantitat 
similar, per poder dotar a tota aquesta infraestructura d’allò necessari perquè un tren pugui 
passar. 
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I, per tant, el que ens trasllada la Generalitat per via de tots els seus interlocutors, tècnics i 
polítics, el Sr. Santi Vila, o el Sr. Mas-Colell, just abans de vacances, en un acte que hi havia en la 
Cambra de Comerç de Sabadell, i on se li va preguntar per aquest fet, és, i deixin que ho digui 
així, perquè en certa manera ho és, és un cert privilegi que de les obres recuperades en grans 
infraestructures, les de Sabadell i Terrassa puguin continuar, s’han pogut fer gràcies a un crèdit 
especial que ve de fons europeus, cal recordar-ho, no d’aportacions pròpies del govern, sinó de 
les gestions que ha fet la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, i qualsevol estalvi està destinat a 
poder assumir les noves inversions d’aquesta segona fase, que encara, a dia d’avui, no estan 
licitades. 
 
Per tant, estem en aquesta situació, i és fruit d’aquesta constatació, com explicava ara el regidor, 
Tinent d’Alcalde d’Urbanisme, que s’han fet vàries propostes, en base a aquell conveni signat, 
inclús, la possibilitat de fer un mixt amb el que seria la reducció del cost de l’obra amb certes 
plusvàlues urbanístiques, buscant fórmules diferents, ja que el govern ens ha traslladat la 
impossibilitat de poder-ho materialitzar, i, és per això, que ara fa pocs mesos, a l’entorn del mes 
d’octubre, una vegada més, el govern de la Generalitat va fer palès, com havia fet en el Consell 
de Seguiment del conjunt de l’obra, per part del Sr. Ricard Font, la impossibilitat de que el govern 
posés aquells 24 milions d’euros, quan vam tornar a recuperar aquella possibilitat, però pensant 
que en aquests moments no hi ha, ni en el mercat financer, ni en el mercat de la promoció 
urbanística, ningú que pugui assumir, comprar, uns drets futurs, per 24 milions d’euros. 
 
I, aquest, és un dels elements que més ens preocupa, perquè jo puc coincidir amb el que deia la 
senyora que ha intervingut en nom de la Plataforma, en que l’òptim seria aprofitar el moment 
actual, un moment en el qual, dintre de poc, començarà una part del soterrament, en part de la 
Gran Via, i que seria ja posar la via allà on toca, que és per sota terra, però, en aquests moments, 
ni la Generalitat té possibilitats reals de posar els 24 milions d’euros sobre la taula, i ni nosaltres, 
ni per la via de les entitats financeres, ni per la via d’aquells operadors que tradicionalment han 
treballat en el mercat immobiliari, podem vendre aquells futurs drets que ens permetria tenir els 
diners ara, i poder assumir aquest cost. 
 
És per tant, que continuem treballant en aquesta línea, això vol dir, que dintre de, crec que és la 
setmana que ve, o l’altra, continuem, en una nova reunió, amb el Sr. Ricard Font, per abordar de 
nou què passa amb aquesta part de l’obra, i que ens preocupa de quina manera aquests convenis 
es poden accelerar, i reclamem de nou, com ja hem fet per escrit inclús, el que seria l’estudi 
informatiu, que és cabdal per finalment saber l’afectació real de l’obra, i el cost de l’obra real. 
 
Per tant, estem una mica en aquesta tessitura; i, ho dic per poder aportar alguna informació més 
sobre allò que ja s’ha dit, que és molt. 
 
Per tancar el debat, hi ha un segon torn, de cinc minuts per a cadascun dels grups, i un tercer 
torn, si és el cas, pels grups proposants; comença vostè, Sr. Rossinyol? 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, bé, de les intervencions 
d’avui, i d’altres intervencions que havíem fet en plens anteriors, el que ha quedat clar, i em 
sembla que això ningú ho pot qüestionar, és que tots tenim clar que creiem que aquesta és una 
obra fonamental, que tothom, tots, tenim clar que la volem fer, i més enllà de gesticulacions més o 
menys oportunistes, també està clar que el problema és com es financia, aquesta obra, tal com 
s’ha comentat abans, no hi ha res més, i, a partir d’aquí és el, i directament, el finançament, 
precisament, el que ha fet que un conveni que es va signar en un moment determinat, i que 
evidentment els convenis són per complir-los, perquè sinó ja no es signen; un canvi de realitat 
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econòmica radical ha fet que aquell conveni no es pogués portar a terme, i, a partir d’aquí, hi ha 
vàries opcions, com he dit al principi, o ens oblidem d’aquest tema, cosa que cap dels que estem 
aquí volem, perquè tots tenim clar que és realment una necessitat de la ciutat, o busquem 
solucions. 
 
I, de les solucions que hi ha sobre la taula en aquests moments, en aquestes dues mocions, n’hi 
ha una que diu que, escoltin, som conscients que en aquest moment no hi ha diners per finançar 
això, però, com que aquest projecte el volem, i volem que es porti a terme, busquem mecanismes 
per mantenir la flama viva, de forma que allò no quedi oblidat, i que a més a més, perquè no quedi 
a nivell només de declaracions, busquem mecanismes, com per exemple, crear aquest ens, que 
la Generalitat aporti els terrenys, etcètera, per anar-ho mantenint; i, aquesta, és una opció; que hi 
ha algú que li sembla que això és ingènuo?, que no sé què ..., per nosaltres, ho crec, és una bona 
opció. 
 
I, l ‘altra opció és dir: ‘no, senzillament, volem que es faci ara’; i diem: ‘no es pot fer’; i diuen: ‘no, 
no, és que volem que es faci ara’; i: ‘no es pot fer’; i: ‘és que ho volem’; i ho podem dir mil 
vegades, però, i si no hi ha fons?; quan algú vol que es faci, ara, ha de dir d’on surten els fons, i 
llavors, també, en aquesta altra moció que s’ha plantejat, diuen, escoltin, ho tenim molt fàcil, i 
decideixen que hi ha uns estalvis, que es poden destinar a això; tan de bo fos així; perquè és que 
al final, això dels estalvis que es planteja, vol dir que realment no entén cóm ha funcionat això des 
del punt de vista econòmic, o com funciona això des del punt de vista econòmic; cóm funciona, 
això?, no hi havia, quan es va aprovar aquesta moció, una caixa, on dir, escoltin, com que volem 
fer aquesta obra, automàticament, d’aquesta caixa que tenim aquí, hi posarem aquests 430 
milions d’euros, i per tant, a partir d’aquell moment, amb qualsevol estalvi que fem podem fer 
altres coses; això no ha funcionat així; el mètode alemany, bromes a part, és evident cóm 
funciona, que ho financia l’empresa, el cost de l’endeutament se’l carrega l’empresa, que ha de 
demanar per això un préstec. 
 
Per tant, la Generalitat, en el moment en que, o qualsevol altre administració, en el moment en 
que contracten una obra amb el mètode alemany, no tenen el finançament per portar-la a terme, 
sinó que es compta que en els pressupostos futurs es podrà anar pagant, a mesura que es vagi 
fent l’obra i es vagin presentant les certificacions d’obra, i després, durant un temps més enllà, 
encara també es continuarà pagant l’obra; al trencar-se això, doncs teníem una obra, aquesta, i 
moltes altres, sense finançament, per tant, no parlem d’estalvis, perquè és irreal, és irreal; i, per 
tant, com que és irreal, doncs escoltin, la Sra. Virgínia, de l’EpS, deia: ‘escoltin, siguin honestos’, 
escoltin, doncs siguin honestos vostès, també; siguin honestos vostès, i no venguin fum, perquè, 
al final, sumar-se a peticions molt raonables, que s’entenen perfectament, que es comprenen, que 
es comparteixen, però vostès tenen una sèrie d’informació que els veïns moltes vegades no 
tenen, i com que vostès tenen aquestes informacions, això de dir: ‘nosaltres assumim qualsevol 
reivindicació, com a altaveu’, jo crec que d’alguna forma és fer deixadesa de les seves funcions, 
perquè això és molt fàcil, el que és difícil és dir la veritat, el que és difícil és dir: ‘mirin, escoltin, 
ens agradaria compartir-ho perquè és veritat’, i em sembla que això és obvi, ho hem demostrat 
tots moltes vegades, però, el que és difícil, i en política crec que ja és el moment que tothom digui 
les coses pel seu nom, i no només fer aquelles coses que són vendibles, que són fàcils de dir, 
perquè llavors et facin l’onada, i, escoltin, doncs si això no pot ser, no pot ser. 
 
Volem que es faci?, doncs mirem de treballar, dia a dia, perquè allò es faci, no ho oblidem, no ho 
deixem en un calaix, perquè ens interessa a tots plegats, i, quan sigui possible ho farem, i 
busquem mecanismes per fer-ho, però no vulguem coses que no són, perquè sinó, llavors, sí que 
és quan es genera aquesta desafecció a la política. 
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Hi intervé el regidor del grup municipal d’EUiA, Sr. Mena, que diu, ràpidament; primer de tot, des 
del grup d’EUiA, evidentment, aquí, Sr. Rossinyol i Sr. Ayuso, i també Sr. Alcalde, segurament no 
haurem de fer debats que no toquen, en aquest Ple municipal, on s’ha de parlar de quina manera 
el govern de la Generalitat ha de garantir l’obtenció de recursos suficients per poder després 
destinar-ho a equipaments i a infraestructures públiques, és al Parlament de Catalunya, que 
precisament la setmana que ve tenim el debat de pressupostos, i on el grup, en aquest cas de la 
coalició d’ICV i d’EUiA, hem fet una àmplia proposta de política fiscal diferent a la que fa el govern 
de la Generalitat, que segurament seria la que podria garantir, no només el soterrament de les 
infraestructures públiques, com és el cas dels ferrocarrils a Gràcia i a Can Feu, sinó també altres 
tipus d’equipaments. 
 
Per tant, escoltin, el que diu la moció és que el govern de la Generalitat sigui qui es comprometi, 
d’alguna manera, a garantir el finançament d’aquesta obra, perquè entenem que hi ha 
possibilitats, i perquè, no només el nostre grup, sinó també diferents grups, i així ho hem 
manifestat en el Parlament de Catalunya que és on toca parlar de quin és el finançament del qual 
s’ha de dotar la Generalitat de Catalunya, i segurament no compartim que sigui el que és ara. 
 
Dit això, també volíem situar, des d’EUiA un tema: qui ha fet servir políticament el soterrament 
dels Ferrocarrils de la Generalitat, per vendre’l, en aquesta ciutat, quan sembla ser que encara no 
estava garantit, ha sigut l’anterior Alcalde d’aquesta ciutat, el Sr. Manuel Bustos, que va també 
fonamentar la seva campanya electoral en el soterrament dels ferrocarrils al barri de Gràcia i de 
Can Feu; tenim constància de que va haver-hi informadors públics d’aquest Ajuntament que 
anaven pel barri informant sobre quin tipus d’infraestructura es tractava la que s’estava soterrant, i 
per tant, d’alguna manera haurem d’exigir responsabilitats a tothom qui toqui. 
 
Dit això, també li dic, Sr. Rossinyol, que la reivindicació que avui porten els veïns al Ple de 
Sabadell és una reivindicació que el seu grup també va adquirir, el que passa que va ser abans 
de tenir el govern de la Generalitat de Catalunya; segurament això fa que es canviïn les coses; i, 
el Sr. Ayuso parlava de que probablement no hi ha, no és un problema, el problema, no és la 
voluntat, sinó que el problema és econòmic; permeti’m que jo li posi en dubte, perquè vostè sap, 
igual que jo, que en política les voluntats han d’anar acompanyades de partides pressupostàries, 
perquè si no, deixen de ser voluntats per convertir-se en venda de fum, per convertir-se en brindis 
al sol; i, deia vostè que això és una millora urbana, i entenem, des d’EUiA, que a més d’una 
millora urbana, és també una millora en una infraestructura ferroviària pública, com és, en aquest 
cas, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 
I, evidentment, que s’han de buscar fons per recursos, alternatius, segurament qui ha d’executar 
l’obra té major responsabilitat, que no en aquest cas la nostra ciutat, que és qui ha de ser 
receptora d’aquesta obra; ara, el que nosaltres exigim, i el que estem posant sobre la taula, des 
del grup d’EUiA, és que aquesta recerca de fons, de recursos alternatius, es faci ja, que es faci 
ara, i que no es faci un cop l’obra ja estigui executada, perquè no podem enredar a la gent, i dir 
que un cop s’executi l’obra, llavors la desexecutarem per poder soterrar-la; o la fem ara, com a 
obra complementària de la que ja s’està fent, o si no, difícilment es farà. 
 
Per tant, torno a repetir, i amb això ja acabo, des del grup d’EUiA, evidentment, demanem a la 
resta de grups d’aquest Ple que siguin coherents amb el que han votat en altres moments i també 
en altres àmbits institucionals, i encoratgem als veïns i a les veïnes del barri de Gràcia, del barri 
de Can Feu, i a la Plataforma Soterrament Ara, a continuar les seves mobilitzacions, perquè avui, 
el camí per a poder modificar aquelles coses que són, que sembla que són, inamobibles, és el de 
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la mobilització, i precisament doncs, ara mateix ens acabava d’arribar la bona notícia de que 
l’Alcalde de Burgos paralitzava la modificació del bulevard ... 
 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, si us plau; no està permès aplaudir en la sala de Plens de 
l’Ajuntament, per respecte a cadascun dels regidors, que legítimament expressen la seva opinió; 
gràcies; pot continuar. 
 
Continua el regidor del grup municipal d’EUiA, Sr. Mena, que diu, sí, i acabo, la modificació del 
bulevard del barri de Gamonal, un barri obrer; per tant, des d’EUiA, tornem a encoratjat les 
mobilitzacions ciutadanes pacífiques, que facin canviar les realitats que sembla que són 
incanviables. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’ICV, Sr. Marlés, que diu, bé, a mi, personalment, el que 
se’m fa una mica complicat d’entendre és el paper en què s’erigeixen, en aquest cas, CiU i el 
PSC; crec que això ha de ser una reivindicació de la ciutat, que és el que en aquest cas els veïns 
ens venen a demanar, i ho he dit també abans, o sigui, aquesta ciutat vol que aquest projecte es 
porti a terme, sí o no?; perquè clar, és que les fórmules que ja han fet servir, de l’any 2010 i de 
l’any 2012, això, és que no serveix, hem fet un protocol, l’any 2010, el qual no es va portar a 
terme, i l’any 2012 vam tenir-lo que renovar, i llavors no en van dir protocol, en van dir conveni, 
però és que això no serveix, però és que a més, sabem perfectament que les plusvàlues 
urbanístiques no s’aconseguiran almenys durant una bona temporada, per tant, a veure, centrem-
nos, probablement, el que hem de decidir és si aquest projecte és un projecte de ciutat, és un 
projecte no solament que avarca el soterrament de les vies de tren, sinó que és quelcom més, 
no?, jo crec que és quelcom més, és un projecte que dóna una obertura a la ciutat, i que trenca 
una barrera urbana importantíssima. 
 
Per tant, és un projecte, jo crec, que el compartim tots, per tant, el que hem de fer, és, tots 
plegats, anar a la Generalitat a exigir que es compleixi l’acord que es va fer el 2007, perquè, en 
aquell acord sí que hi era, el que passa és que l’hem volgut canviar després, perquè s’ha produït 
la crisi, perquè llavors vam firmar uns convenis, o un protocol, el 2010, i un conveni el 2012, però 
això no ha donat cap resultat, per tant, el que hem de fer, com a ciutat, és reprendre l’acord que hi 
va haver des d’un bon principi. 
 
Tots els grups, hem d’estar tots els grups, en aquesta línea, perquè si no, és molt difícil d’entendre 
que és exactament, qui defensa a qui, en aquest parlament, diguem-ne; si la Generalitat, Sr. 
Ayuso, si la Generalitat ha de dir que ells tenen un criteri, o tenen el projecte polític de que no s’ha 
de soterrar cap àmbit per fer, o en aquest cas, per solucionar doncs, una viabilitat de la ciutat, que 
sigui la Generalitat que ho digui, però no hem de ser nosaltres qui ho hem de dir; nosaltres tenim 
un programa concret, determinat, i tenim un projecte concret i determinat, i és el que, en aquest 
cas, els hi hem d’exigir. 
 
Si algú ha de negar aquest projecte, si es fa, o no es fa, si algú ha de decidir si es pot finançar, o 
no es pot finançar, ha de ser la Generalitat, però no cal que siguem nosaltres, que ja avancem 
que això no es pot fer, i ho estem fent, jo ho he vist així; per tant, escoltin, nosaltres ja estem, i en 
concret, que hem d’apostar, sigui com sigui, perquè aquest projecte es faci; és més, nosaltres, 
inclús, el que fem és dir, no, no és que el que proposa avui CiU, que és el mateix que va proposar 
el PSC l’any 2010 i 2012, nosaltres hi estem d’acord, i a més, votarem que sí, perquè sigui la 
solució que sigui, hi ha d’haver una solució, en aquest projecte, però entenem que aquesta ja s’ha 
demostrat que és inviable. 
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Per tant, si aquest projecte no és ara quan es fa, amb requalificacions urbanístiques en parlarem 
durant molts anys, però és que, a més, ho ha dit tothom, i és que, a més, estem, estic, convençut, 
i que tots ho compartim, de que ningú tornarà a aixecar les vies una altra vegada un cop es 
finalitzi l’obra, per refer una cosa que han deixat feta; seria, vaja, això sí que seria contrari a 
qualsevol idea de benefici econòmic. 
 
No sé, la veritat és que ens preocupa moltíssim aquesta qüestió de que no siguem un vot 
unànime que anem a exigir a la Generalitat que es reprengui una altra vegada l’acord de 2007; és 
que és l’única solució que hi ha; o en tot cas, el que hem d’exigir, és el que la Generalitat defineixi 
exactament si vol fer aquest projecte, o no el vol fer, però els hi hem d’exigir que ho facin, i, això, 
ho hem dit abans, no es pot continuar enredant a la gent a qui se’ls hi ha promès que això es 
faria; és a dir, en aquest projecte, d’inici, es va dir que es faria això, si s’ha canviat, ho hem anat 
disfressant, o no ho hem anat disfressant?; tenim el convenciment de que això s’ha de fer, sí o 
no?; i, això, ho hem d’explicar als ciutadans, perquè sinó, és que el que fem aquí serà difícilment 
creïble. 
 
Bé, insisteixo doncs, en això, nosaltres donarem suport, sigui el conveni que sigui, perquè tenim, 
creiem, en la necessitat de que aquest projecte es tiri endavant; no obstant, entenem que les 
fórmules, en aquest cas, que ens proposa CiU, i que ens va proposar en el seu moment el PSC, 
doncs són fórmules esgotades, i que això no té cap tipus de continuïtat, per tant, hem de buscar 
un punt de partida per treballar de nou això. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal d’EpS, Sra. Domínguez,  que diu, bé, doncs, a veure, Sr. 
Gesa, abans de res, comentar-li que no és l’Ajuntament a qui li correspon aquest finançament, 
sinó a la Generalitat, i, com a ciutat, així ho hem de reclamar, per tant, doncs no és objecte 
d’aquesta moció, entenc, que l’Ajuntament busqui un finançament, sinó reclamar que sigui la 
Generalitat qui ho financiï; Sr. Rossinyol, a veure, una pregunta, quina necessitat tenim de 
renovar el compromís de 2012, que és un compromís que no satisfà les necessitats de la ciutat, si 
podem exigir que es renovi el compromís de 2007; aquest és el compromís que hem de demanar, 
el compromís de 2007, que es faci possible el soterrament  en aquest projecte actual; com vostè 
deia, el soterrament s’ha de fer, sí o sí, al més aviat possible, ho ha dit en la primera intervenció; 
doncs, bé, l’única manera de fer-ho és reclamar que s’incorpori en aquest projecte aquest 
soterrament. 
 
Reclamem el millor per Sabadell, que són els compromisos adquirits quan es van resoldre les 
al·legacions; la solució que vostè proposa és una falsa solució, no és cap solució, és només que 
passi el temps, no és cap solució pensar que en el futur s’aconseguiran els diners via plusvàlues; 
és molt més que ingenuo; quan?, en quin futur?, quants anys falten perquè es pugui tornar a 
parlar d’aquesta bombolla immobiliària?; bé, probablement mai, no sé, tindrà molt bones 
conseqüències que no sigui així mai, que no es recuperi mai; ara, per aquest projecte, serà fatal, 
no?; i encara no ens han dit quants habitatges necessitaríem, i,  home, jo penso que una idea la 
podrien tenir. 
 
També m’agradaria, Sr. Rossinyol, que ens digués quina és la informació que nosaltres tenim, i 
els veïns, no; la veritat, no sé com pot ser, de llençar aquest tipus d’acusacions, doncs, digui, 
concretament quina és la informació que pot estar al nostre abast i no està a l’abast del veïns, 
perquè em sembla que precisament aquest tema ha sortir com molt en la premsa, vull dir, que no 
sé si hi ha alguna informació secreta, que l’EpS coneix, i l’hem estat ocultant als veïns, no sé amb 
quina finalitat. 
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Nosaltres no hem dit mai que sigui fàcil obtenir el finançament, mai, són vostès, els que diuen que 
hi ha solucions màgiques amb les plusvàlues; nosaltres el que hem dit és que s’ha de reclamar a 
la Generalitat un finançament com cal, com en qualsevol altra obra pública, i el que hem dit és 
que el Consistori, el Ple, ha de lluitar per recursos per la ciutat, ha de reclamar les inversions 
previstes; nosaltres pensem que el govern municipal ha fracassat completament en aquest 
objectiu, i ha renunciat, de facto, al soterrament. 
 
Sr. Ayuso, potser s’hauria de comentar una miqueta més, perquè, ni en el 2006, ni en el 2007, en 
cap moment no es va parlar que els projectes de millora urbana no els financés la Generalitat, ni 
que això fos un projecte de millora urbana; vostè, com ha fet el Sr. Rossinyol, comencen la 
història en l’any 2008, i hi ha documentació suficient per poder començar la història una mica 
abans, i comprovar cóm en aquest projecte es va incorporar la resolució de les al·legacions; però, 
com deia, vostès, pensem, que han renunciat al soterrament. 
 
Això, sí, primer es van fer les fotos, es van fer les fotos i van repartir els paperets, i van oblidar-se 
de treballar per reclamar l’obra; Sr. Sánchez, li torno a preguntar on han anat a parar els 12 
milions que tenia l’Ajuntament per a aquest projecte, perquè jo diria que no ens ho ha contestat; 
quan va venir el conseller Sr. Vila, també volem recordar, quan va venir el conseller Sr. Vila a 
posar en marxa la tuneladora, ja va dir que no hi hauria finançament, vostè hi era, jo també, va dir 
que no hi hauria aquest finançament, i vostès van assegurar que sí, vostès van dir que sí, 
nosaltres els hi vam dir: ‘diguin clarament que no es farà el soterrament’, i vostès van dir que sí, 
que estaven treballant molt per fer possible aquest soterrament. 
 
Però, que han fet vostès, per complir la moció de l’any 2007?, dels acord d’aquest Ple, què han 
fet, per complir el conveni que vostès mateixos van aprovar?, on és l’estudi informatiu encarregat 
l’any 2010?, l’han reclamat prou?, o, on és la modificació de Pla que ha de fer l’Ajuntament?, 
perquè, aquest conveni és de l’any 2012, i encara no han iniciat la tramitació d’aquesta 
modificació de Pla; bé, sembla que vostès deixen molt clar el que creuen realment d’aquest 
conveni, no han fet res per complir aquest conveni. 
 
D’altra banda, els hi recordem que no han respost les al·legacions, i aquest punt tampoc me l’han 
comentat; ni la Generalitat, que diu que li correspon a l’Ajuntament, ni l’Ajuntament, que diu que li 
correspon a la Generalitat; el cas és que, més d’un any i mig de temps després, la sensació que 
tenim és que això de la participació ciutadana i de la informació pública no s’ho creu ningú. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PP, Sr. Gesa, que diu, molt breument; igual és que jo 
m’he despistat, Sra. Domínguez, però, jo he entès, i vostè ara en aquest segon torn també ho ha 
remarcat, que en l’Ajuntament, en aquest cas hi havia, i vostè ho ha preguntat literalment, que on 
eren els 12 milions d’euros que estaven previstos per a aquesta obra; i, de mi ha dit, si no ho he 
entès malament, si no ho he entès malament, que jo deia que l’Ajuntament no hauria, d’alguna 
manera, cercar, i m’he referit a cercar la financiació, d’això, evidentment en aquest cas; he entès 
que vostè em recriminava a mi, que jo havia parlat de que l’Ajuntament no tenia que anar a la 
recerca d’aquesta financiació; voldria que m’ho aclarís això, si és tan amable. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ayuso, que diu, partim de la base de la 
voluntat de l’Ajuntament de Sabadell de portar a terme aquest projecte, una voluntat compartida 
per part de la Generalitat de Catalunya, perquè així ens ho ha manifestat, i així, durant les últimes 
vegades que ens hem trobat amb ells ens ho han traslladat. 
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Què hem de fer?, abocar la realitat d’aquest projecte exclusivament al pressupost de la 
Generalitat de Catalunya?, això sí que fa inviable el soterrament, perquè, insisteixo, no és criteri 
del 2005, ni del 2004, és criteri mantingut, des de sempre, per part de la Generalitat de Catalunya, 
que no soterra trams urbans, perquè ha considerat sempre, sempre ho ha considerat, i ens ho 
han traslladat així, de manera directe, el Director General d’Infraestructures i el Secretari General 
de Territori i Sostenibilitat; és un projecte de millora urbana, i no aquí, en qualsevol de les línees 
que la Generalitat té arreu del territori nacional, no soterren, per tant, aquest projecte de millora 
urbana ha de venir finançat per diríem, instruments diferents a exclusivament el pressupost de la 
Generalitat de Catalunya, això és així, i està documentat, parlat, i explicitat. 
 
Què hem de fer nosaltres davant d’això?, hem de buscar fórmules viables, que puguin fer realitat 
el soterrament, l’única fórmula que hem aconseguit trobar, i que creiem que és viable, és 
aconseguir que part del finançament d’aquesta obra vingui derivada, o vingui derivat, dels 
aprofitaments urbanístics d’un procés de modificació de Pla General, de millora urbana, d’uns 
determinats àmbits, Gràcia, Can Feu, i Hostafrancs; aquesta és la manera que hem cregut oportú, 
i que hem cregut convenient, i així ho hem concertat amb la Generalitat de Catalunya, no ara, el 
2012, i en un proper conveni, que és el que insta la moció, a continuar la negociació per 
aconseguir signar un nou conveni, i no només la moció, sinó que el Parlament de Catalunya, en el 
Parlament de Catalunya, en el mes d’octubre de 2013 ja es va adoptar, va aprovar, una resolució, 
presentada pel grup municipal socialista, per la Sra. Montserrat Capdevila, amb una transacció del 
grup parlamentari de CiU i amb els vots favorables també del PP, EUiA, Ciutadans i la CUP, que 
deia, sí, PP també, sí, que deia: ‘... el Parlament de Catalunya insta al govern de la Generalitat a 
signar un nou conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell per fer realitat el 
soterrament de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en el seu pas pels barris 
de Gràcia i Can Feu de la ciutat, en el que les dues administracions manifestin la voluntat 
compartida de portar a terme el projecte, i en el que s’estableixi, com a fórmula principal de 
finançament del projecte, l’obtenció de plusvàlues urbanístiques derivades de la modificació del 
planejament urbanístic vigent en els àmbits del barri de Gràcia, Can Feu i Hostrafrancs de la ciutat 
de Sabadell’, en el Parlament de Catalunya, un acord majoritari, en aquest cas. 
 
Per tant, el Parlament ja s’ha pronunciat, i també s’ha de recordar que en el moment en que el 
govern de la ciutat, en aquell moment encapçalat per l’Alcalde Manuel Bustos, quan es va fer 
pública la notícia del conveni, tots els grups, llevat d’un, estaven absolutament satisfets, així ho 
van manifestar en el Ple municipal quan es va aprovar aquell conveni; tots els grups municipals, 
llevat d’EpS, com ja he dit, la resta, tots estaven contents, satisfets i cofois, per tant, ara no val, 
ara no val, desmarcar-se d’un determinat posicionament, del que tot just fa un any i mig; per tant, 
coherència, en quan a això. 
 
Exigir a la Generalitat?, a la Generalitat li podem exigir, però la Generalitat ja ha dit quina és la 
resposta, que ens l’ha donat per activa i per passiva, i insisteixo, mantinguda inalteradament 
durant els últims anys; per altra banda, crec que es parteix de diferents errors: en el 2007 la 
Generalitat mai va assumir, diguem, el cost de les obres, mai; en el 2007, el que va fer la 
Generalitat és, va dir, que per soterrar les vies s’hauria de fer un estudi informatiu, i s’hauria de fer 
una modificació de les partides pressupostàries, va dir, exactament, fer una reprogramació de les 
inversions; no va dir mai que ‘farem’, o ‘assumirem’, no va haver cap compromís, per part de la 
Generalitat de Catalunya, es va, insisteixo, com he dit abans, es va abocar en un procés de 
negociació entre Ajuntament i Generalitat de Catalunya, per tirar endavant el soterrament, partint, 
insisteixo, de la voluntat compartida, i del compromís ferm de l’Ajuntament i de la Generalitat de 
fer-ho possible. 
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Un altre dels errors en què s’ha incorregut és entendre que l’obra ja executada s’ha de desmuntar, 
al contrari, la moció ja diu que l’estudi informatiu i les obres que s’estan executant ara mateix han 
de ser compatibles i complementàries a les futures; per tant, les obres ja estaran preparades 
perquè quan hi hagi una disponibilitat econòmica i pressupostària, i quan les plusvàlues ens ho 
permetin, tirar endavant aquest projecte; aquesta, aquesta, és l’única possibilitat, real; podem 
portar-nos a enganys, però, aquesta és l’única possibilitat real, per tirar endavant el projecte de 
soterrament. 
 
 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, dues apreciacions; una, la qüestió que plantejava la Sra. Domínguez; 
Sr. Marlés, la Sra. Domínguez ho va sentir igual que jo, quan el Sr. Santi Vila ens va dir: ‘no hi ha 
perllongament, ara’, o: ‘no hi ha finançament per poder fer el perllongament ara’; poques hores 
després, en aquella mateixa setmana, el Sr. Ricard Font, en una reunió de la Comissió de 
Seguiment de la Ciutat, va tornar a manifestar-ho; per tant, la Generalitat, per dues vegades, va 
manifestar que no hi havia diners, i que en tot cas, la Generalitat no pagaria el que ells entenen 
que és una millora urbana, i no una millora del servei, d’acord?; és en aquest moment on 
nosaltres tornem a retomar la qüestió, i ho fem per carta, i, la Generalitat ens respon a finals de 
juliol, principis d’agost, concretament el dia 1 d’agost, el Sr. Ricard Font, Secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat. 
 
Perquè ho dic?, doncs perquè, prèviament a la carta que vam enviar des de l’Alcaldia, i de les 
reunions i contactes que ja s’havien realitzat des de la Regidoria, en un Consell de Districte, 
acompanyant a la Sra. Marta Farrés, jo vaig poder anar explicant el que estava passant; per tant, 
no s’ha enganyat a la gent, se’ls ha informat, en el Consell de Districte, i se’ls hi va dir, escolteu, 
aquesta situació, que fins a l’aturada de les obres del tren, tenia una perspectiva, l’aturada, que és 
com un punt i apart en l’obra, està creant dubtes més que raonables de que la puguem executar 
ara; si no accelerem les negociacions amb la Generalitat, i les negociacions eren superar el que 
deia el propi conveni, amb les alternatives que abans ha explicat el Sr. Ayuso, i a les que jo he fet 
referència en la primera intervenció, és a dir, oblidem-nos de que tota l’operació hagi de ser 
finançada per la via d’una requalificació urbanística, o d’un pla de millora urbana, oblidem-nos, 
d’aquest escenari. 
 
Una part podria ser aquest escenari, i, una altra, amb les reduccions de la pròpia obra, que, entre 
altres, vostès havien proposat, i, nosaltres vam començar a fer, i ja s’estaven fent, de fet, des de 
pràcticament finals de l’any anterior, els documents urbanístics per poder generar aquesta 
plusvàlua, amb un gran dubte, un, que no sabíem el cost real, i dos, que, a dia d’avui, no hi ha 
ningú en aquesta sala, ni fora d’aquesta sala, que pugui dir realment quan val el metre quadrat de 
sostre residencial en aquesta zona de la ciutat. 
 
De la carta que li vam enviar al  Sr. Font, ell ens respon en la línea en que el conseller ja va 
aportar en un inici quan es van retomar les obres, i que el Sr. Ricard Font va fer arribar a la 
Comissió de Seguiment, i ens diu: ‘... valorem molt positivament el treball dut a terme des del 
vostre Ajuntament per intentar trobar els recursos econòmics necessaris per l’execució d’aquest 
soterrament, i, en concret, l’avanç que heu fet, perquè òbviament, als departaments de la 
Generalitat vam traslladar el que heu fet, en la redacció de la modificació del planejament, que ha 
permès determinar unes primeres xifres corresponents a aquests recursos’; d’acord?; per tant, 
documents de planejament que volien cercar una xifra que permetés assumir, no el 100% de 
l’obra, perquè, en un moment en què el preu, o el cost, el valor, millor dit, del sostre residencial 
està molt a la baixa segurament; per cobrir una inversió d’aquestes característiques necessitaríem 
masses metres de sostre residencial. 
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Com que nosaltres, insisteixo, els vam proposar en aquelles mateixes reunions una possibilitat de 
fer un mixt, una proposta mixt, ens diu: ‘... no obstant això, en referència a la proposta que feu en 
l’informe adjunt en el vostre escrit, qualsevol optimització del projecte de perllongament dels 
Ferrocarrils de la Generalitat ...’, i qualsevol optimització és qualsevol disminució del cost de 
l’obra, bé per la reducció de les cotxeres, o de qualsevol aspecte de l’arquitectura de les 
estacions, diu: ‘... qualsevol optimització del projecte de perllongament dels Ferrocarrils de la 
Generalitat a Sabadell que es pugui plantejar en la línea de reducció de costos, considerant el 
marc pressupostari general actual per tots conegut, ha de servir únicament per facilitar el seu 
propi finançament i execució ...’, i, quan preguntem que això, que com ho acabem interpretant, 
ens acaba dient doncs, que estem treballant a crèdit, com deia abans el Sr. Rossinyol, no amb 
diners que estan pendents en una caixa, i que per tant, en tot cas, aquests diners, si els 
tinguessin, anirien per cobrir una part del cost, de la posada en funcionament, que és a l’entorn 
d’uns 200 milions d’euros, que és el cost on van els trens, la catenària, l’arquitectura de les 
estacions, etcètera. 
 
I, és arrel d’aquest moment que nosaltres tornem a explicar-ho, i ho expliquem a la ciutat, i hi ha 
dubtes raonables per tal que aquesta infraestructura, o aquesta part nova de l’obra de 
perllongament es pugui acabar realitzant, i tornem a insistir en les diferents fórmules, i tenim 
reunions, crec que en el mes de setembre, octubre, de nou, amb la Generalitat, i en les accions 
parlamentàries que abans s’han explicat, i que ens porten a estudiar possibilitats per la via d’un 
nou conveni, o de la reformulació del conveni actual. 
 
Per tant, hi ha dos, i crec que al marge de que un pugui discrepar, o no, de les gestions 
realitzades, hi ha dues idees; la primera, és que el govern de la Generalitat no assumeix aquesta 
obra, i és, fruit de que no assumeix aquesta obra, perquè entenc que no li pertoca, perquè és una 
obra de millora urbana, no de millora del servei, que nosaltres impulsem un conveni en el seu 
moment, i és fruit de la inviabilitat del conveni tal com s’havia plantejat en un moment, perquè una 
operació urbanística que assumís el 100% de l’obra és difícil a dia d’avui, que es situen altres 
opcions, i que són les que en aquest moment el Parlament de Catalunya ens encomana a poder, 
entre el govern de la Generalitat i Ajuntament, poder abordar-les. 
 
Ho dic perquè hi ha algunes asseveracions que s’han fet, i en tot cas, vull que quedés clar, que 
treballs previs d’urbanisme es van fer, i es van presentar al propi govern, que s’han fet tasques 
demanant l’estudi informatiu, que encara avui no el tenim, i que s’han realitzat accions, 
conjuntament amb el govern de la Generalitat, per explorar escenaris que finalment han estat 
rebutjats, però que nosaltres continuem, i insisteixo, que en els propers dies tenim reunió de nou 
per abordar-ho per la via d’un nou conveni. 
 
S’havien pactat dos torns d’intervenció, però entenc que els grups proposants voldran tancar el 
debat, per tant, i pel mateix torn, doncs, Sr. Rossinyol; no hi ha temps acordat, però els hi 
demano, crec que s’han explicat tots els arguments, els demano que siguin breus, i que tanquin la 
ronda final. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Rossinyol,  que diu, sí, per acabar, bé, el que 
volia comentar, al representant d’ICV, és que les fórmules no estan esgotades, les fórmules 
continuen sent vàlides, el que s’ha esgotat són els recursos en aquests moments, i per tant, s’han 
de buscar mecanismes perquè això no sigui definitiu, i pugui permetre abordar aquest projecte en 
que tots hi estem d’acord, que hem d’aconseguir que entre tots plegats tiri endavant. 
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La Sra. Domínguez ha plantejat: ‘... home, perquè ens hem de concretar en el compromís, en el 
conveni, de 2012, i no en el de 2007...?’, doncs, precisament el motiu és perquè amb aquest és 
amb el que podem renovar aquest acord, perquè quan parlem de compromisos, és un compromís 
entre dos administracions, les quals s’han de convèncer de que realment això és molt important 
per a la nostra ciutat, i que per tant, volem, sigui com sigui, que això tiri endavant, i, la feina que 
s’ha fet, i, la prova precisament, d’aquesta feina, que ja ve de llarg, aquest compromís, per part, 
almenys, de CiU aquí a Sabadell, del grup municipal CiU de Sabadell, és la feina que s’ha fet 
també en l’àmbit parlamentari, i, evidentment també per part del grup socialista, perquè són els 
que van presentar la moció al Parlament, i es va traslladar la discussió d’aquí al Parlament, i ens 
vam posar d’acord, evidentment, coordinadament, els grups municipals que hi ha en els governs 
corresponents, per tant, aquesta és la prova de que hi ha la voluntat real de moure això, i de que 
s’està treballant per buscar compromisos que les parts que les han de signar, les signin, perquè, 
per molt que exigim el conveni de 2007, o els acords de 2007, si ningú dels que estan implicats ho 
volen signar, doncs no es signarà, i això no ens porta enlloc, però, com que nosaltres sí que hi 
volem anar, a un lloc, que és precisament a la finalització d’aquestes obres, doncs és el perquè 
estem fent les gestions que hem fet. 
 
I per acabar, escoltin, crec que tenen molt poca fe en el nostre futur, en el futur de tots plegats; 
estem en un moment de crisi, un moment que econòmicament és dur, i no es pot fer això, i no es 
poden fer moltes altres coses, però, és evident que no durarà sempre, això, que el futur,  
forçosament, o almenys alguns n’estem segurs, que hem de treballar per sigui així, doncs ha de 
ser molt millor, i en aquest futur molt millor, evidentment també hi haurà un tracte molt millor 
econòmicament, que permeti portar a terme molts projectes, i entre aquests molts projectes, un 
d’important, i prioritari, precisament, ha de ser aquest soterrament d’aquestes vies que separen el 
barri de Gràcia i de Can Feu. 
 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, bé, doncs per tancar el debat, també, des de l’altre moció; Sr. Mena. 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’EUiA, Sr. Mena, que diu, sí, molt ràpidament també, en 
nom d’EUiA; sembla que en aquesta ciutat tenim la memòria històrica de molt curt termini; mirin, 
ara ens passaven, segurament no es veurà, però en el ‘Sabadell a prop’ de l’any 2010: ‘... acord 
per ampliar el tram soterrat dels Ferrocarrils a Can Feu i Gràcia ...’, a Ràdio Sabadell també, el 
2009: ‘... Manuel Bustos anuncia el soterrament total de la via dels ‘catalans’ al seu pas per 
Sabadell ’, i diu: ‘... les vies del metro del Vallès del Ferrocarrils de la Generalitat seran 
completament soterrades dins del terme municipal de Sabadell, incloses les que actualment 
divideixen els barris de Gràcia i Can Feu; l’Alcalde Manuel Bustos ho ha anunciat durant el 
tradicional balanç de cap d’any que ha realitzat aquest migdia; l’Ajuntament i la Generalitat han 
tancat aquestes últimes setmanes l’acord, per tal que 400 metres de via, que van des del Castell 
de Can Feu fins a Sabadell Estació, es soterrin, en un nou túnel que a la pràctica allargarà el 
previst inicialment ...’; per tant, vostès van vendre, potser també com ho van fer amb el Castell de 
Can Feu, una notícia, a ‘bombo i platillo’, en aquesta ciutat, sense tenir garantit el compromís 
pressupostari, en aquest cas, per part del govern de la Generalitat. 
 
I, això, Sr. Ayuso, encara que vostè em digui que no, se’n diu enredar a la població, se’n diu dir 
mentides a la ciutadania, perquè vostès podien haver dit que estaven en tràmits de garantir el 
soterrament, però que depèn del finançament, això no ho diu en cap part de la noticia; vostès, 
com sempre, i com ja estem acostumats, venen les noticies tal i com les venen; i jo li dic, mirin, 
nosaltres vam tenir coneixement de que no es soterraria aquest tram, precisament, el dia 18 de 
setembre, quan el conseller Sr. Santi Vila, a mi personalment em va contestar unes preguntes 
parlamentaries, aquell dia l’Alcalde ja ho sabia, i no ho va fer públic fins el dia 23 o 24 d’octubre, 
és a dir, van passar ben bé dues setmanes, per tant, volem saber també quins són els motius pels 
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quals es va tenir la noticia amagada, o sense donar informació pública del que havia passat; el Sr. 
Ayuso tampoc no diu la veritat quan diu que aquest grup municipal ha votat una cosa diferent a 
una altra; escolti, ni en el Parlament de Catalunya, on la coalició, precisament com vostè ha dit, on 
vam ser els únics que no vam donar suport a aquesta esmena que va fer arribar el PSC, ni en 
aquest Ple, perquè jo vaig fer aquella intervenció, i recordo perfectament les paraules que vaig dir, 
que si ho avalàvem tot novament a les plusvàlues urbanístiques, és que no havíem aprés res 
d’aquesta bombolla immobiliària, d’aquesta crisi econòmica, que ens havia portat a aquesta 
situació. 
 
I acabo; crec que aquí, Sr. Alcalde, la cosa és senzilla; un Alcalde té dues possibilitats, o es posa 
al costat dels veïns i les veïnes, i de les reivindicacions dels veïns i les veïnes, evidentment, quan 
aquestes són lògiques i són viables, com les que ens presenta avui la Plataforma i l’Associació de 
Veïns de Gràcia i de Can Feu, o es posa al costat de l’administració gran per obeir-la; té dues 
alternatives; el grup d’EUiA li demanem que es posi al costat dels veïns i les veïnes, i fins a l’últim 
moment, fins a l’últim moment, fins que ja pràcticament no tinguem alè, intentem exigir al govern 
de la Generalitat que s’acabi soterrant aquesta infraestructura ferroviària; evidentment, amb la 
votació d’aquestes mocions veurem que és el que tria vostè com a Alcalde, i que és el que tria el 
govern de Sabadell; si lluitem fins el final pel que entenem tots que és lògic, i així ho hem dit tots 
els grups municipals d’aquest Ple, o si vostès continuen negociant a les fosques, i en els 
despatxos, d’esquena a la gent, d’esquena a la població, una sortida, perquè al final no s’acabi 
fent el soterrament. 
 
 
Hi intervé el regidor del grup municipal d’ICV, Sr. Marlés, que diu, bé, Sr. Ayuso, d’aquí, contents i 
cofois, suposo que només van sortir vostès; nosaltres, de la mateixa manera que ho farem avui, 
vam donar suport en aquella ocasió, en l’any 2012, en el 2010 no me’n recordo perquè jo no hi 
era, però en el 2012 sí, perquè ho vaig fer jo precisament, vam donar suport, dient clarament que 
no ens crèiem el que es proposava, i vam dir que era fum, ho vam dir, pot agafar les actes i ho 
veurà; però a més, no vaig ser jo sol, sinó que ho van dir diferents grups, vull dir, que de cofois, 
res, vam ser conformistes, i els hi vam donar la voluntat perquè vostès tiressin endavant aquell 
conveni, perquè llavors deien que era l’única solució, igual que ho diuen avui, però és que avui ja 
no ens ho creiem. 
 
De tota manera, fixi’s, de tota manera donem suport, però no ens ho creiem, perquè es que no 
s’ho creu ni vostè, o sigui, amb plusvàlues urbanístiques no aconseguiran pressupost per fer 
aquesta obra, per tant, cal que busquem altres solucions; si la Generalitat, en un moment 
determinat, ha trencat una voluntat, que era la voluntat de l’any 2007, de tirar endavant el 
projecte, amb soterrament inclòs, això no vol dir que s’hagués definit la financiació, però el que sí 
estava clar és que  en l’any 2007, el soterrament era possible, i viable, l’ex-Alcalde de Sabadell ho 
va dir clarament, i en aquell cas el conseller Sr. Nadal ho va dir, clarament; el que sí que és 
veritat, és que això ha canviat, si el canvi no ens satisfà, el ciutadans de Sabadell el que volen és 
que el govern de Sabadell estigui al davant d’aquesta reivindicació; si hi ha un canvi, és un 
projecte de ciutat, sigui soterrament o no, perdó, sigui millora urbana, o no, jo crec que ho és, 
però, és que, a part d’això, és complementària, aquesta millora urbana, hem d’estar al davant, 
d’aquesta reivindicació. 
 
Miri, Sr. Rossinyol, les fórmules dels programes sí que estan esgotades, això ho sap vostè, vull 
dir, i és el que jo he dit, que el que s’ha de buscar són les fórmules en què sigui possible 
aconseguir un acord real, i amb les fórmules que vostès proposen, amb la moció que avui ens 
presenten, repeteixo, no és una fórmula real, ni de futur. 
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La veritat, amb aquest parlament, el que vull saber, i vull tenir clara, és la voluntat, bé, el que vull 
tenir clar és les voluntats del grup municipal del grup de CiU i les voluntats del grup municipal del 
PSC, perquè no em queden clares, no em queden clares, i jo crec que no ens queden clares a la 
majoria, perquè és que és molt difícil continuar venent un projecte que ja s’ha vist que no dóna 
solucions; estem, per tercera vegada, aprovant el mateix. 
 
Mirin, si la Generalitat s’oposa a soterrar, ens agradaria, de veritat, tenir al PSC, i a l’Alcalde, 
davant de la reivindicació, perquè els veïns hi estarem, i els partits hi estarem, però els veïns, 
estic convençut, que hi seran, com estan avui en aquest Ple, demanant aquesta reivindicació; em 
dóna la sensació de que cal no tirar la tovallola, cal exigir a la Generalitat que si el convenis que 
hem signat no han sigut vàlids, hem de retornar a l’aposta de l’any 2007, i jo no sé si el problema 
no és nostre, que és de la Generalitat, que sigui la Generalitat qui defineixi exactament si vol, o no 
vol, fer aquest projecte de ciutat, que ho defineixi. 
 
 
Hi intervé la regidora del grup municipal d’EpS, Sra. Domínguez,  que diu, bé, aclarir abans de res 
al Sr. Gesa que havíem entès que ens demanava que la moció havia de plantejar el finançament, 
però, bé, en tot cas, és una mala interpretació nostra; nosaltres, defensem, com crec que ha 
quedat clar, que és la Generalitat la que ha de finançar aquesta infraestructura pública, 
íntegrament; però és cert que el protocol de col·laboració de 2010 deia que l’Ajuntament aportaria 
uns diners, 12 milions d’euros, dels quals ja no se sap res més, en aquest sentit, nosaltres 
preguntàvem on han anat aquests diners, perquè qüestionem la voluntat real del govern municipal 
per defensar aquest soterrament, de la mateixa manera que no han tramitat la modificació de Pla 
General, proposada en aquest conveni seu de l’any 2012. 
 
Bé, Sr. Rossinyol, a mi m’agradaria saber que és el que aportarà el nou conveni; jo sí que 
l’escolto, sí que l’escolto, vostè veig que no, però jo sí que l’escolto, Sr. Ayuso, ho he escoltat molt 
bé, el que ha dit, però, bé; voldria saber, Sr. Rossinyol, com deia, què aportarà aquest nou 
conveni; quines novetats hi ha?, perquè, és que no n’hi ha cap, de novetat, vull dir, si vostès ja 
van aprovar un conveni l’any 2010, doncs és que no hi veiem cap mena de necessitat en aprovar 
un nou conveni, ara, en el que evidentment nosaltres tampoc hi estem d’acord, perquè no aporta 
absolutament res, és només una manera que vostès van tenir de generar un titular de premsa, de 
sortir dient que lluitarien molt pel soterrament, però que no aporta absolutament res nou respecte 
del conveni de 2012, igual que l’acord del Parlament tampoc no aporta gran cosa, sincerament, 
perquè l’únic que aporta és un altre titular, però no aporta cap solució real. 
 
Nosaltres no estàvem d’acord amb el conveni l’any 2012 perquè aquest conveni es basava en una 
fal·làcia, la fal·làcia de les plusvàlues, i el nou conveni d’ara, exactament igual, i, sincerament, no 
entenem, no entenem, cóm ho faran possible. 
 
Sr. Ayuso, la Generalitat va acceptar les al·legacions, i, repeteixo, en cap moment no van parlar 
de millora urbana, ni de cofinançament, aquest concepte no apareix fins el protocol de 
col·laboració de l’any 2010, ni en el 2007, ni en el 2008, ni en el 2009, és en el 2010 quan apareix 
aquest concepte nou de cofinançament entre Ajuntament i Generalitat, que ara també ha caigut, i 
ara ja és només l’Ajuntament qui ha de buscar-se la vida amb les plusvàlues. 
 
Podien haver denegat aquesta proposta de l’EpS, del soterrament, la Generalitat podia haver dit: 
‘no, és que no fem millores urbanes, o, no tenim els diners per fer-ho, o, no ens sembla prioritari, 
o, ja s’estudiarà en el futur’; no van dir res d’això, van dir que reprogramaven, que volien 
reprogramar les inversions, i fer l’estudi informatiu; per tant, assumien plenament aquest projecte, 
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i nosaltres també ens vam reunir, en el seu moment; clar, amb els tècnics de llavors, que no són 
els d’ara. 
 
Què va passar després?, doncs, després, el que va passar, va ser un canvi de govern, va ser un 
canvi de govern un cop ja s’havia encarregat l’estudi informatiu, un canvi de govern en la 
Generalitat, i el fet que aquells acords s’oblidessin; però en l’Ajuntament de Sabadell, i al govern 
municipal, li tocava reclamar aquells acords, en aquell moment, no només ara, en aquell moment, 
i durant tot aquest temps, què han fet per reclamar-ho?, ens han parlat d’unes cartes, d’ara fa 
quatre dies, però, des d’aquest moment en què va haver-hi un canvi en el govern de la 
Generalitat, no han fet prou per reclamar-ho, i això és evident, perquè sinó no estaríem parlant 
d’aquest tema en aquest moment. 
 
En l’any 2011, fins i tot, el Sr. Ricard Font encara parlava de que seria possible fer el soterrament 
en el 2013 amb aquest cofinançament, consta també en la documentació, i els estalvis que hi ha 
hagut en l’obra no són només els estalvis dels enderrocs inicials, que van ser un estalvi important 
per la Generalitat, també 90 milions de la cua de maniobres, que no és poca cosa, per tant, aquí 
hi ha hagut un fracàs en la negociació per part de l’Ajuntament, un fracàs per part del govern 
municipal que no ha aconseguit realment que aquest estalvi repercutís en la ciutat de Sabadell. 
 
Però, Sr. Ayuso, a mi m’agradaria saber cóm quedaran preparades, les obres, perquè això, 
sincerament, és que no ho entenc; cóm ho faran?, enfonsaran ara la via a cel obert, per deixar-la 
ja preparada per quan el túnel hagi de passar aquella cota?, perquè, per que estigui soterrat, ha 
d’anar a una cota molt més baixa del que va ara, no sé si vostè ho acaba d’entendre, això; jo no hi 
entenc gaire, d’això de les obres de les vies, no hi entenc gaire, penso que vostè tampoc no hi 
entén gaire, però, el que sí que sé, és que per soterrar la via, s’han d’arrencar les vies actuals, i 
això és que em sembla que ho sap tothom, vull dir que, intentar, com ha fet en la seva intervenció, 
intentar convèncer de que després serà tot molt fàcil, això és que em sembla que és prendre el 
pèl a la gent, i que no s’ho creu ni vostè. 
 
Ens agradaria equivocar-nos molt, però el sentit comú diu que l’única opció realista de 
soterrament és en aquest moment; lamentablement, si no es fa ara, no es farà, i vostès ja han 
renunciat a fer-ho. 
 
 
Hi intervé l’Alcalde,  que diu, doncs posant a votació les mocions, en primer lloc, el dictamen 
número 6, que és la moció presentada pel grup municipal de CiU: 
 
Sotmesa la proposició a votació ordinària, és aprov ada, amb 22 vots a favor dels grups 
municipals del PSC, CiU, PP i ICV; 2 vots en contra  del grup municipal de l’EpS i 3 
abstencions, del grup municipal d’EUiA i del regido r no adscrit, Sr. Vega.                    
 
Continua l’Alcalde,  que diu, i posant a votació el dictamen número 11, que és la proposició dels 
grups d’EUiA, ICV i EpS: 
 
Sotmesa la proposició a votació ordinària, no s’apr ova, amb 9 vots a favor dels grups 
municipals del PP, EpS, ICV, EUiA i del regidor no adscrit, Sr. Vega; i 18 vots en contra, 
dels grups municipals del PSC i CiU.                                      
 
( Recés ) 
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11.-Proposició dels grups municipals d'EUiA, ICV, i  EpS a favor d'executar ara el 
soterrament dels FGC entre Gràcia i Can Feu. 

 

• El 7 de juliol de 2006 la Direcció General de Ports i Transports del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va fer públic l’Estudi Informatiu del 
Perllongament de la línia dels FGC a Sabadell, al qual s’hi presentaren diverses al·legacions, 
entre les quals la de baixar el nivell de les vies per evitar l’expropiació i enderroc de 19 edificis 
al barri de Gràcia que el projecte contemplava, i alhora possibilitar la continuació del 
soterrament fins Sant Quirze del Vallès i eliminar la barrera que constitueixen les actuals vies. 

• El Ple municipal del 28 de febrer de 2007 va aprovar per majoria una moció a favor de 
sol·licitar a la Direcció General de Transport de la Generalitat de Catalunya que continués el 
soterrament de la via del tren fins Sant Quirze del Vallès.  

En aquesta moció ja es plantejava que el perllongament de la línia dels FGC és una oportunitat 
històrica que tenim per eliminar aquesta barrera i comunicar dos sectors de la ciutat. El 
soterrament de les vies del tren fóra l’element definidor d’aquesta connexió i permetria la 
recuperació d’un espai públic en forma de passeig.  

També plantejava la conveniència de realitzar el soterrament fins Sant Quirze com a 
continuació de l’actual obra de perllongament, en base a que és difícil que es pugui soterrar 
aquell tram en el futur, per la poca entitat que representaria una obra de pocs centenars de 
metres. 

• El 25 de maig de 2007 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya va resoldre les al·legacions presentades a l’estudi informatiu del 
perllongament dels FGC a Sabadell. 

Entre les al·legacions acceptades per la Generalitat de Catalunya hi consta la de baixar el 
nivell previst de les vies per evitar l’expropiació i enderroc de 19 edificis al barri de Gràcia. Fet 
que comportava un estalvi econòmic i de gestió molt important i al mateix temps facilitava 
continuar el soterrament fins Sant Quirze del Vallès. 

En la mateixa resolució de les al·legacions es considera que la proposta de soterrar els FGC 
fins Sant Quirze requerirà la redacció d’un nou estudi informatiu i la corresponent 
reprogramació de les inversions. 

• Amb aquests acords, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sabadell adquirien el 
compromís de soterrar les vies fins el terme de Sant Quirze del Vallès i així fer realitat 
l’aspiració d’eliminar aquesta barrera i comunicar dos sectors de la ciutat i possibilitar la 
recuperació d’un espai públic en forma de passeig. 

Un compromís abastament anunciat en el seu moment pel conseller de Política Territorial de la 
Generalitat i per l’alcalde de Sabadell. 
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• D’acord amb aquest compromís adquirit i amb la finalitat de fer efectius els tràmits necessaris, 
el 23 de juliol de 2010, la Generalitat de Catalunya va adjudicar a l’empresa Tec-Cuatro SA, 
per un import de 522.504,00 euros, el contracte de serveis per a la redacció de l’estudi 
informatiu i el projecte constructiu del perllongament del soterrament de la línia dels FGC a 
Sabadell, des de la Rambla Iberia fins el Passeig de Can Feu. Claus: EI-TF-09408 i TF-09408, 
segons va publicar el DOGC nº5685, del 04.08.2010. 

• El 14 de juny de 2012 el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
l’alcalde de Sabadell, el President dels FGC i el president d’Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya, SAU van signar un conveni de col·laboració per al finançament del soterrament 
fins el terme de Sant Quirze del Vallès. 

El 3 de juliol de 2012 aquest conveni va ser ratificat pel Ple municipal i posat a exposició 
pública segons publicació del BOPB del 24 de juliol del 2012. Malgrat haver passat un any i 
mig de la seva exposició pública no s’han resolt encara les al·legacions fetes al conveni. 

• Tot i els compromisos adquirits, els tràmits en curs i les despeses realitzades per fer efectiu el 
soterrament dels FGC fins el terme de Sant Quirze dels Vallès, el passat mes d’octubre es va 
tenir coneixement pels mitjans de comunicació que la Generalitat de Catalunya havia 
comunicat a l’Ajuntament de Sabadell que aquest projecte no és viable actualment i que 
deixaria l’obra preparada per més endavant. 

• Aquesta decisió de no soterrar els FGC fins el terme de Sant Quirze del Vallès i els termes en 
que suposadament es realitzaria més endavant, no ha estat comunicada ni als representants 
municipals, ni a les Comissions de seguiment de l’obra dels FGC, ni a les entitats directament 
afectades, ni al conjunt de la ciutat per part de la Generalitat de Catalunya ni per part del 
govern municipal. 

• No soterrar ara les vies fins el terme de Sant Quirze del Vallès seria perdre un oportunitat 
històrica que la ciutat no pot deixar passar. Soterrar les vies més endavant és del tot inviable. 
Paralitzar el futur servei ferroviari fins Ca n’Oriac i anular les vies i les instal·lacions de servei 
acabades de realitzar per executar el soterrament de 400 metres de vies, amb un cost molt 
més elevat del que és preveu per realitzar-les actualment, fa del tot impensable que es puguin 
dur a terme dins un termini raonable d’anys, en un context de raonament honest. 

• L’única garantia per aconseguir el compromís amb la ciutat de soterrar els FGC fins el terme de 
Sant Quirze del Vallès és realitzar-lo ara de manera complementaria a les actuals obres de 
perllongament, finançades per la Generalitat de Catalunya mitjançant l’estalvi obtingut per les 
actuacions que s’ha estalviat al no haver d’expropiar i enderrocar els 19 edificis a Gràcia i per 
les diverses obres previstes en el projecte que no executarà, la més important de les quals són 
les cotxeres i l’aparcament al Parc del Nord. 

Per tot això, es proposa adoptar els següents: 
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ACORDS:  
  
Primer . Instar a la Generalitat de Catalunya a executar el compromís adquirit de soterrar els FGC 
fins el terme de Sant Quirze del Vallès. 
 
Segon.  Que el cost d’aquest soterrament sigui assumit per la Generalitat de Catalunya com a 
obra complementaria del projecte de Perllongament dels FGC a Sabadell actualment en curs, a 
partir de l’estalvi de les actuacions i obres no executades. 
 
Tercer.  Iniciar de manera urgent les gestions necessàries, com la posada a exposició pública del 
l’estudi informatiu i el projecte constructiu del perllongament del soterrament de la línia dels FGC a 
Sabadell, des de la Rambla Iberia fins el Passeig de Can Feu, així com emprendre les accions 
constructives necessàries i de planificació de l’obra per a garantir el soterrament com a 
continuació de les obres actuals. 
 
Sotmesa la proposició a votació ordinària, no s’apr ova, amb 9 vots a favor dels grups 
municipals del PP, EpS, ICV, EUiA i del regidor no adscrit, Sr. Vega; i 18 vots en contra, 
dels grups municipals del PSC i CiU.                    
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