
Sra. GLORIA GARCIA PRIETO

2ª TINENTA D’ALCALDIA

REGIDORIA DE SEGURETAT I PROTECCIÓ 
CIUTADANA

Assumpte: Pas Sota Via Carrer Àncora

EXPOSEM
Portem ja moltes reunions i instàncies sol·licitant que d’una vegada es reobri
el pas sota la via del Carrer Àncora. Està tancat constantment i tant li fa que
només una de les dues portes estigui feta malbé i l’altra no, tanquen tot 
l’accés i així hi poden estar setmanes senceres. Aquest estiu ha estat una 
mostra de la deixadesa i el menyspreu en que la RENFE/ADIF tracta als 
ciutadans de Vilanova.

Totes les mesures proposades per nosaltres i, pel que sembla, també per 
l’Ajuntament han  estat desateses però això no és motiu perquè ni la 
ciutadania, ni les Associacions de Veïns més afectades ni l’Ajuntament  
donin el tema per acabat sinó tot el contrari.

Els usuaris i veïns estan demanant accions contundents contra els 
responsables perquè no és un tema de fa pocs dies sinó que ja hi portem 
anys.

Entenem que aquesta Regidoria ja ha de tenir la informació que a 
continuació sol·licitem i, cas contrari, entenem que sou la Regidoria
que es pot dirigir a  Mossos i Policia Municipal per demanar-la.



Per això,

SOL.LICITEM:
1. Quines mesures ha pres la Policia Municipal i els Mossos?
2. Amb quins resultats?
3. Com s’expliquen que uns delictes continuats al mateix lloc 

que afecten el patrimoni d’una empresa i la seguretat i 
qualitat de vida de molta gent,  no s’hagin pogut eliminar ni 
disminuir ni detectar-ne els culpables, amb tots els mitjans 
que hi ha i els que hi posaria qualsevol particular afectat?

4. Quins són els mitjans que segons Policia M/Mossos hauria de 
posar RENFE/ADIF i perquè no els obliguen a posar-los?
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