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L'oposició de Sant Sadurní vol portar als tribunals ADIF perquè ha
incomplert el conveni del TAV
El govern local descarta, en principi, la via judicial i continua pressionant l'ens
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L'oposició de Sant Sadurní d'Anoia (PSC, PP i ERC) ha explicat aquesta
setmana que ha demanat de manera unitària que el govern emprengui
accions legals contra Adif per l'incompliment del conveni que va signar el
2004, en què es preveia la plantació d'arbres a tot el tram dels talussos del
TAV, ja que encara no s'ha entregat ni el projecte per fer-ho. El govern local
(CiU i AMI) ha descartat, en principi, aquesta via de pressió i ha explicat que
continua pressionant l'ens ferroviari.
L'Ajuntament va retirar el contenciós administratiu que havia interposat contra Foment
l'octubre del 2004 a canvi del tancament de l'activitat de la planta desballestadora de
l'empresa Fragsa, la neteja dels seus terrenys –que han quedat contaminats després de
gairebé mig segle d'activitat– i la cessió d'aquests terrenys al municipi per fer-hi un
aparcament de camions. El conveni que van signar, que incloïa la plantació d'arbres als
talussos de la línia i la construcció d'un fals túnel al tram central, continua sent paper
mullat. Tot i que es va fer el fals túnel i les rotondes d'accés a la població, ni l'empresa
Fragsa ha deixat de fer la seva activitat ni s'han plantat els arbres previstos als talussos
del TAV.

Les installacions de Fragsa que
continua al m ateix lloc m algrat
els plens judicials. Foto: EL
PUNT.

Notícies de ...

Segons va explicar ahir la regidora del PP, Dolors Montserrat, l'oposició va acordar,
Sant Sadurní d'Anoia
després que aquesta ho reclamés, la necessitat d'iniciar un recurs contenciós
administratiu «perquè encara, a hores d'ara, no s'ha entregat cap estudi del projecte de
regeneració dels talussos ni de les rotondes». El regidor d'ERC, Albert Prat, va confirmar
ahir l'acord a què ha arribat l'oposició. El govern local va explicar ahir que es descarta, en principi, emprendre accions judicials i que es
preveu reiniciar la pressió i fer accions administratives perquè Adif compleixi el conveni. Montserrat va explicar ahir que, tot i
l'incompliment del punt que fa referència a l'activitat de l'empresa de desballestament, no es pot dir que Foment hagi incomplert l'acord
perquè hi ha un recurs judicial sobre la taula. Montserrat va dir també ahir que «un cop es resolgui la sentència, cal que Foment compleixi i
netegi els terrenys abans de cedir-los a l'Ajuntament».

Fragsa no es mou
La desballestadora de vehicles Fragsa continua la seva activitat malgrat els diferents avisos que els ha fet Adif
perquè cessi l'activitat pel perill que suposa per al trànsit de trens. El gener del 2005, Adif, llavors GIF, va llançar un
ultimàtum a l'empresa perquè marxés si no volia que els portessin als tribunals i, més tard, el març del 2008, va
executar unes actes d'expropiació perquè abandonés el lloc. Llavors, el PSC va denunciar defectes en l'acta
perquè no tenien inclosa la franja de servitud, un espai de terreny d'uns 20 metres entre la via del TAV i els
terrenys d'activitat de la planta desballestadora. L'empresa hi va recórrer en contra als tribunals i el procés per
resoldre aquest conflicte és el que està retardant encara l'execució de l'expropiació de l'espai que ocupa l'empresa.
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