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Respostes:
El CUAP Cerdanyola – Ripollet es troba situat en terme municipal de Ripollet, en els terrenys entre
la carretera de Barcelona i el carrer de Tarragona. Per aquests vials de la xarxa bàsica circulen les
línies interubanes B-2, 648, e3 i A4 que comuniquen l’equipament amb diferents barris de
Cerdanyola.
Cal tenir present que es consideren serveis de transport urbà els que discorren íntegrament per sòl
urbà o urbanitzable dins del mateix terme municipal. Correspon a la Generalitat de planificar,
coordinar i regular els transports interurbans, o sigui, aquells que excedeixen el terme municipal.
Un dels objectius principals del Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2012 és
reconfigurar l’actual xarxa de transport regular, amb l’eliminació progressiva de les prohibicions de
trànsit vinculades als drets concessionals.
Per tant, els desplaçaments vinculats al CUAP Cerdanyola – Ripollet no tenen consideració
d’urbans. Per tal d’atendre els desplaçaments de la població de Cerdanyola en l’àmbit d’urgències i
especialitats al CUAP Cerdanyola – Ripollet, s’ha demanat al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que les línies interurbanes que connecten Cerdanyola
amb el centre sanitari efectuin la parada existent en la Ctra. Barcelona – Bonavista (Ripollet) i que
permetrà accedir al servei de bus als usuaris atès que, al nostre entendre, no vulnera cap
prohibició concessional perquè la següent parada es troba dintre del nucli urbà de Cerdanyola del
Vallès, i sense haver de modificar cap servei existent.
Les últimes gestions realitzades per resoldre aquest tema ha estat una reunió amb el Cap del
Servei Territorial de Transports de Barcelona en data 30 de maig en la qual es compromet a fer un
estudi jurídic de la prohibició concessional i a donar resposta en unes setmanes. Actualment s’està
fent el seguiment a les demandes efectuades.
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