
ECONOMIA

Rull acusa Adif de desentendre’s
dels pactes d’inversió a Catalunya
La Generalitat anuncia que presentarà un contenciós
administratiu davant de l'Audiència

Barcelona - 15 SET 2016 - 15:12 CEST

L'enfrontament entre la Generalitat i Adif pel compliment de les obres de

millora a la xarxa de Rodalies arribarà a l'Audiència Nacional. El conseller

de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha acusat aquest dijous Adif de

desentendre's per escrit dels compromisos d'inversions pactats entre

Territori i el Ministeri de Foment i presentarà un recurs contenciós

administratiu davant aquest tribunal per exigir el seu compliment.

CAMILO S. BAQUERO

Usuaris esperen un tren de Rodalies. /ALBERT GARCIA
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MÉS INFORMACIÓ

El maquillatge dels horaris no evita els

retards a Rodalies

La Generalitat accepta que Adif maquilli els

horaris a la línia R16

Les avaries de Rodalies afecten més d’1,5

milions de passatgers l’any

El Govern català havia

presentat un recurs previ a Adif

per preguntar quan es

complirien els pactes i

l'administrador ferroviari ha

respost que aquests acords

són "irrellevants a efectes

administratius". Una vegada

esgotada aquesta via, el

següent pas és acudir a l'Audiència Nacional. “Volem aconseguir

l'empara de la justícia perquè el servei funcioni”, ha explicat el conseller.

La Generalitat ha registrat en els últims quatre anys a la xarxa de

Rodalies i Regionals gairebé 1.600 incidències que han afectat 5,5

milions de viatgers. Unes dades que, segons ha dit Rull, “avalen la

necessitat de fer coses”. El recurs serà presentat a l'octubre davant de

“la inactivitat de l'Administració” i Territori espera que compti amb el

suport del major nombre d'ajuntaments possibles.

Foment i la Generalitat van arribar a un acord inversor de 4.000 milions

d'euros per al període 2008-2015. Rull ha assegurat que només s'ha

executat un 10% d'aquesta quantitat. Addicionalment, l'exministra de

Foment, Ana Pastor, va subscriure en 2013 un pla de mesures urgents

per 306 milions d'euros i dels quals només s'han destinat un 4%. En el

text de resposta de Adif, signada pel seu president Gonzalo Ferré, sosté

que no li afecten els acords polítics sobre inversions als quals van arribar

amb el ministeri. Adif encara no ha comentat la resposta al recurs previ.

Adif · Rodalies · Josep Rull Andreu · Catalunya · Empreses públiques · Trens

· Sector públic · Transport ferroviari · Empreses · Transport · Espanya

ARXIVAT A:
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Y ADEMÁS...

CONTENIDO PATROCINADO
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