GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPORTS

Sr. LLUÍS GONZALEZ I PAGÈS, President de l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT ANDREU DE
PALOMAR, amb domicili social a Barcelona, carrer Balari i Jovany, 14 i Sr. CARLES MERCADER I
PLAZAS, President de l'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ZONA SUD DE SANT ANDREU, amb domicili
social a Barcelona carrer Virgili, 24, ambdós compareixen i com millor procedeixi en dret
EXPOSEN:

Que la línia 9 de metro que en l'actualitat s'està construint a Barcelona, en arribar a l'alçada del
barri de Sant Andreu, les obres van haver de paralitzar-se per dificultats tècniques consistents en
l'existència d'uns fonaments d'un edifici, suspenent-se el citat traçat a l'espera de l'aprovació d'un
de nou.
Per les citades circumstàncies, aquest Departament ha hagut d'estudiar la possibilitat d'una
variant que eludeixi la citada dificultat, estant en l'actualitat el projecte de la citada variant encara
sense aprovar per part dels òrgans competents.
Encara sense estar aprovat el projecte del nou traçat, en el mateix s'estan duent a terme
diversos pous de compensació sense les garanties legals que comporta l'existència prèvia de
l'aprovació administrativa del projecte definitiu
La realització dels citats pous de compensació en el nou traçat s'estan realitzant per la via de
fet, sense cap cobertura legal i al marge del procediment administratiu corresponent.
Per les citades circumstàncies i en virtut de l'article 30 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, els que subscriuen, mitjançant el present escrit requereixen a aquest

Departament a que procedeixi al cessament dels fets exposats ordenant la immediata suspensió de
les obres dels pous de compensació que s'estan duent a terme en el nou traçat.
Per l'exposat
SOL·LICITEN: Es tingui per presentat aquest escrit, amb les seves còpies, i es tingui per
REQUERIDA a l'Administració, a fi que en base a l'exposat en el cos d'aquest escrit, procedeixi al
cessament immediat de les obres que es duen a terme a Sant Andreu, consistents en diversos
pous de compensació del nou traçat de la Línia 9 de metro de Barcelona. Subtram pou tuneladora
(zona Final Sagrera-TAV)- Gora. Variant del traçat del PK 1 + 135,860 (abans 1 + 173,694) al PK 2
+ 226,735 i nou emplaçament pou ventilació. (Zona que comprén entre el concessionari de la
Citroen al c/. Sant Adriá i el pou de la Sagrera), se'ns tingui per compareguts en l'expedient a fi que
se'ns notifiqui tot el relacionat amb l'objecte d'aquest requeriment.
Barcelona, a u de juny de dos mil sis.

