AL∙LEGACIONS de l’Entesa a l'Aprovació inicial del Pla
director urbanístic d'infraestructures de la ròtula de
Martorell‐Abrera (PDUI) per resolució del conseller de
Territori i Sostenibilitat del 2018/06/05
1. A la Ronda Oest i l'Eix Transversal Ferroviari
a) La planificació d'aquestes 2 infraestructures a una distància mínima al
Centre Tècnic de SEAT i al polígon industrial de Ca n'Estella tapona o
aïlla aquestes àrees industrials, especialment els seus vials de
connexió amb la factoria SEAT.
Les solucions a aquests problemes han de passar pels soterraments
imprescindibles d'aquestes dues infraestructures.
b) Així mateix, aquestes dues infraestructures aïllen l'accés a Sant
Esteve Sesrovires pel barri de Can Amat, així com al Centre Tècnic de
SEAT i els Polígons industrials de Ca n'Estella i Serra, en creuar
aquestes infraestructures en superfície per l'únic accés a Ca n'Amat i
als polígons industrials, la qual cosa implica a més una greu afectació
ambiental (a nivell de pol∙lució, acústic i visual).
La solució per reduir aquests efectes nocius al seu pas per l'accés al
barri de Can Amat i polígons industrials de Sant Esteve Sesrovires és
el cobriment de les dues infraestructures al seu pas pel barri.
2. Trajectòria de les infraestructures de la Ronda Oest i l'Eix Transversal
Ferroviari
Aquestes 2 infraestructures al seu pas entre el Centre Tècnic de SEAT i
el Polígon industrial de Ca n'Estella es superposen o deixen escassos
metres de distància amb el traçat d'un Gasoducte existent de
Martorell – Figueres, (executat segons BOE Núm. 74 Dilluns 28 de març
de 2011).
La manca de definició i limitació de les distàncies i riscos per a la
seguretat entre el Gasoducte i les 2 infraestructures, en els plànols
dels projectes així com en l'Estudi Ambiental d'aquest sector poden
comprometre el projectes i execució de les trajectòries previstes en
aquesta àrea per la Ronda Oest i l'Eix Transversal Ferroviari.
Sol∙licitem la revisió d'aquests 2 projectes per definir les distàncies de
seguretat amb el Gasoducte Martorell ‐ Figueres.
Sant Esteve Sesrovires, 21 de setembre del 2018

