NOTA DE PREMSA
SIGNATURA DELS CONVENIS DE GESTIÓ EXPROPIATÒRIA DE
BENS I DRETS AFECTATS PEL TRAÇAT DEL TRAMVIA
DIAGONAL – BAIX LLOBREGAT

La Generalitat de Catalunya i l'Entitat Metropolitana del Transport (acord del Ple
celebrat el 16 de juliol de 1998), varen delegar a l'ATM les competències referides a la
planificació, ordenació i concessió d'un sistema de tramvia/metro lleuger en el corredor
Diagonal - Baix Llobregat de l’àrea de Barcelona, així com les obligacions
econòmiques derivades, i que té per àmbit els municipis de Barcelona, Esplugues de
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan
Despí i Sant Feliu de Llobregat. Així mateix, les Administracions esmentades, per fer
efectiva aquesta delegació, encarregaren a l’ATM la convocatòria i la resolució del
concurs per a l'adjudicació de la redacció del projecte, la construcció i l’explotació del
nou tramvia/metro lleuger al corredor Diagonal - Baix Llobregat i la coordinació
d’aquest mode de transport amb la resta del sistema, en especial la xarxa
d’autobusos.
El Consell d'Administració de l'ATM, reunit en sessió del dia 27 d'abril de 2000, va
adjudicar el concurs de referència; i, en sessió del 4 de desembre, va aprovar el traçat
definitiu del projecte. Posteriorment, en sessió del 4 d’abril, ha sol· licitat a l’Honorable
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques l’adopció de les següents mesures:
•

•
•

Aprovar el Projecte de Traçat definitiu, que comprèn la relació dels béns i drets
afectats, als efectes de l’article 153 de la Llei d’Ordenació del Transport, fet que
implica la declaració d’utilitat pública i la urgent ocupació dels terrenys per on ha
de discórrer la línia o que es vegin afectats.
Proposar al Govern de la Generalitat, d’acord amb l’article 124 de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya, la delegació als municipis afectats de l’exercici de
les potestats expropiatòries en relació al béns i drets afectats.
Atribuir al Consorci de l’ATM la qualitat de beneficiari de l’expropiació, amb les
facultats i obligacions a les quals es refereix l’article 5 de la Llei d’Expropiació
Forçosa, per concórrer en aquesta entitat els requisits exigits per l’article 3.1 del
mateix text legal.

L’empresa Tramvia Metropolità, SA ha lliurat ja, el passat dia 18 d’abril de 2001, a
l’ATM, el corresponent projecte constructiu de tota l’obra.

L’objecte dels convenis que avui se signen és el d’articular la cooperació entre l’ATM i
els diferents Ajuntaments per tal que el desenvolupament d’aquest projecte sigui el
més eficaç possible i el menys molest per als ciutadans. Aquesta col· laboració
comprèn la concreció de les actuacions relatives al Projecte Constructiu i a l’execució
material de les expropiacions.
Pel que fa a l’execució material de les expropiacions, aquesta col· laboració s’ajustarà
a la delegació que, de conformitat amb allò que estableix l’article 27 de la LBRL (Llei
de Bases de Regim Local) i 123 i 124 de la Llei Municipal de Catalunya, realitzi el
Govern de la Generalitat de Catalunya, als diferents Ajuntaments.
Els diferents Ajuntaments executaran les expropiacions pel procediment establert a la
Llei d’Expropiació Forçosa i consideraran a l’ATM com a interessada en l’expedient i
beneficiari d’aquelles.
Els Ajuntaments es comprometen a iniciar el procediment expropiatori d’urgent
ocupació en el termini d’un mes, a comptar des de la notificació de l’acord de
delegació, i de l’aprovació del Projecte de Traçat per part de la Generalitat de
Catalunya, que d’acord amb l’article 153 de la LOTT (Llei d’Ordenació dels Transports
Terrestres) equival a la declaració d’urgència.
Paral· lelament, els Ajuntaments convenen amb l’ATM el desestiment dels recursos
en el seu dia presentats al projecte de traçat i el procediment per a la concessió de les
autoritzacions administratives que permetin iniciar ràpidament les obres.
Properament, el Consell d’Administració de l’ATM aprovarà definitivament el projecte
constructiu, una vegada hagi rebut la conformitat dels Ajuntaments, donarà trasllat de
tots aquests acords al Consell de Govern de la Generalitat, per tal que s’efectuï la
delegació per a la gestió de les expropiacions i comunicarà a la societat adjudicatària la
data i condicions per a l’inici de les obres, prevista per al proper mes de juny.

Barcelona, 27 d’abril de 2001

