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9/10/2009 15:27 H PROJECTE DEL TÚNEL DE L'AVE

El Suprem obliga l'Estat a entregar el projecte de túnel per
Barcelona a la Sagrada Família
EUROPA PRESS
BARCELONA

El Tribunal Suprem (TS) ha desestimat un recurs de l'Estat contra la decisió de l'Audiència Nacional
d'obligar el Ministeri de Foment a entregar a la Sagrada Família el projecte de túnel de l'AVE per sota del
temple barceloní, per la qual cosa manté aquesta obligació.
En una sentència del 21 de juliol, la Secció Tercera de la Sala Contenciós administratiu del TS desestima
els quatre motius del recurs de cassació presentat per l'Advocacia de l'Estat, i considera que la mesura de
l'Audiència Nacional és justa.
Mesura cautelar
L'Audiència Nacional (AN) va respondre el 23 de gener del 2008 a una mesura cautelar per suspendre les
obres presentada el 2 d'octubre del 2007 per la Junta Constructora, que considera que fan perillar la
Sagrada Família. L'Audiència no va aturar el procés de construcció del túnel però va determinar que les
administracions havien de valorar si hi havia risc per al temple durant l'elaboració del projecte.
La Junta Constructora va interposar un recurs de súplica que demanava a l'Audiència Nacional obligar
l'Estat a facilitar-li el projecte, i l'Audiència ho va acceptar.
Suspensió denegada
L'Audiència Nacional va denegar la suspensió cautelar --igual que va fer amb un altre recurs en el mateix
sentit presentat per la Plataforma Ave pel Litoral el 24 d'octubre del 2007-- perquè de moment només
existia oficialment l'estudi de les obres. Però va determinar que si les administracions veien que en el
projecte es posava en perill el temple, ho havien de posar en coneixement de l'Audiència Nacional, així
com estudiar traçats alternatius.
La Junta Constructora va interposar el recurs de súplica al voler valorar el risc per a la Sagrada Família pel
seu compte, i l'Audiència Nacional va acceptar que se li faciliti el projecte perquè ho determini. No obstant,
l'Estat el va recórrer, recurs que ara ha estat desestimat.

