L’Ajuntament de Vallirana, la Cambra
de Comerç i la Unió de Botiguers demanen a
Foment ampliar l’àrea de pàrquing del Carrer
Major
L’Alliberament de les voreres per als vianants i l’establiment de 17 noves places de
pàrquing, una zona de càrrega i descàrrega i una zona de contenidors al Carrer Major
(N-340) afavoriran l’accés a la zona més comercial de la localitat .
L’acord escenifica la voluntat de les institucions d’aportar solucions concertades en
favor del desenvolupament del comerç local.
Barcelona, 3 de juliol de 2012
L’Ajuntament, la delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al Baix Llobregat i
la Unió de Botiguers de Vallirana han sig nat un acord mitjançant el qual sol·liciten a la
Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya del Ministeri de Foment la
adequació del Carrer Major (N-340) amb el desplaçament d’ un dels carrils, i ajustant
la longitud del tercer carril destinat al gir per tal d’alliberar espai i poder disposar de
17 places de pàrquing, una zona de càrrega i descàrreg a i una zona de contenidors a
la calçada entre els números 320 i 366 (Mare de Deu de Montserrat –Policia Local).
L’objectiu de l’acord és facilitar als vianants el pas per les voreres de la zona més comercial
de la localitat. La carretera seguirà tenint dos carrils, un per direcció, de quatre metres
d’ample cadascun. S’ha arribat a l’acord després de valorar la importància que té la zona
comercial de Vallirana pel seus ciutadans donat la particular característica del terme municipal,
amb gran part de la població vivint a urbanitzacions la qual cosa implica el desplaçament a
centre vila per tal de fer-hi els seus aprovisionaments. La sol·licitud s’ha tramés mitjançant
petició escrita a la Demarcació de Carreteres.
Les tres institucions locals volen promoure l’activitat econòmica de la localitat i el dinamisme
del comerç local, promovent que els habitants de Vallirana facin les seves compres al
municipi. A través d’aquest acord, l’Ajuntament, la Cambra de Comerç i la Unió de Botiguers
manifesten la seva voluntat de donar solucions consensuades a totes les qüestions que
afectin el bon desenvolupament socioeconòmic del comerç i de la economia de la localitat.
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