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A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rafel Bru
guera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el que es
tableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Pro
posta de resolució sobre la C-66 en la variant de Banyoles i en el tram
Serinyà-Besalú, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori,
amb el text següent:

Exposició de motius

Tots els plans de carreteres de la Generalitat, així com els plans d'infraestructures de mobilitat, inclouen, en la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya, l'i
tinerari Girona-Banyoles-Olot en forma d'autovia.
Aquest itinerari és competència de la Generalitat en el seu tram Sant Julià de
Ramis-Besalú i forma part de la carretera C-66; mentre que el tram Besalú-Olot
és competència de l'Estat, formant part de l'Eix Pirinenc, A-26.
L'autovia Girona-Banyoles fou construïda amb motiu dels Jocs Olímpics de l'any
1992, mentre que la variant de Banyoles es va construir sense desdoblar.
Quan l'Estat va construir l'autovia A-26 entre Besalú i Olot, la Generalitat va
impulsar la variant de Besalú per connectar la C-66 (Girona-Besalú) amb rA-26
(Besalú-Olot). Aquesta variant té una part important desdoblada i el pont sobre
el riu Fluvià, que formaria part de l'autovia variant de Banyoles-Besalú, Ja es va
deixar preparat per al seu desdoblament. Els diferents plans de carreteres es
tableixen que tot l'itinerari Girona-Olot s'ha de transformar en autovia.
La Generalitat té estudis informatius en diferents estadis'de tramitació de dues
obres diferenciades a executar: el desdoblament de la variant de Banyoles (so
bre l'actual recorregut) i l'autovia Serinyà-Besalú en forma de variant sobre un
traçat nou amb dos túnels importants.
Més enllà de la C-66, veiem com avança la tramitació de la variant d'Olot, que
el territori reclama en forma d'autovia, i la variant de la Vall d'en Bas-Les Pre
ses.
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Tota planificació racional exigeix la construcció de l'eix Girona-Òíot en forrfi'a"
d'autovia en tot el seu recorregut.
No té sentit planificar aquesta carretera de la xarxa bàsica prioritària sense
transformar-la en autovia. De no fer-ho així, es tornaria a repetir Terror de
quan es va realitzar la C-25, eix transversal, sense desdoblar.
La Generalitat ha construït en forma d'autovia tant de Vic a Ripoll (C-1 7) com
de Manresa a Berga (C-16). Seria un greuge comparatiu molt important no fer
Girona-Olot en forma d'autovia en tot el seu recorregut.
L'actual Govern de la Generalitat ha publicitat la redacció i execució de dos
projectes de millora de la C-66, variant de Banyoles i Serinyà-Besalú, sense que
es contempli el seu desdoblament.
El primer projecte que es vol realitzar seria en el tram Serinyà-Besalú i consisti
ria en 3 rotondes: a l'inici del traçat (al final de la variant de Banyoles i l'accés a
la zona industrial de Serinyà), a l'accés principal del poble de Serinyà, i a l'en
troncament entre la variant de Besalú i l'accés a Besalú.
També es planteja un traçat de 3 carrils (2+1) separats per una mitjana rígida
tipus New Jersey allà on es considerí viable.
Aquest projecte es planteja essencialment per millorar la seguretat de les cruï
lles í no impedeix que en un futur es pugui fer ('autovia pel traçat de la variant
de Serinyà amb túnels.
Amb tota seguretat, ta construcció d'algun tram amb 3 carrils ajornaria per
sempre més l'autovia.
Molt més greus són les previsions del segon projecte, ja que voldrien fer la
variant de Banyoles amb només tres carrils. En aquest cas seria quasi impossi
ble la construcció de l'autovia que es mereix.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
1. Reconsiderar els estudis informatius i projectes executius a efectuar a la
C-66, en la variant de Banyoles i en el tram Serinyà-Besalú, tot recupe
rant la seva execució en forma d'autovia.
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2. Efectuar un estudi informatiu de la variant de Banyoles de la C-66 en
forma d'autovia i tramitar-ne la seva exposició pública, projecte cons
tructiu i calendari d'execució.
3. Plantejar un estudi informatiu, del tram de la C-66 Serinyà-Besalú en
forma d'autovia i tramitar-ne la seva exposició pública, projecte cons
tructiu i calendari d'execució.
4. Donades les actuals limitacions pressupostàries, planificar l'execució de
les obres de desdoblament de la variant de Banyoles (sobre l'actual re
corregut) i l'autovia Serinyà-Besalú per fases anuals.
Palau del Parlament, 9 de març de 2017

Eva CranadoslGaliano
Portaveu del (EP SOC

Jordi Terradj

Rafel Bruguera Batalla
Diputat del GP SOC
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