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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
EDICTE de 13 de juny de 2018, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat referent al Pla
director urbanístic d'infraestructures de la ròtula de Martorell-Abrera.
El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 5 de juny de 2018, l'assumpte que s'indica a
continuació:

Exp.: 2013/50403/C
Pla director urbanístic d'infraestructures de la ròtula de Martorell-Abrera, que afecta als municipis de Martorell,
Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Olesa de Montserrat, Esparreguera i Castellbisbal

-1 Aprovar inicialment el Pla director urbanístic d'infraestructures de la ròtula de Martorell-Abrera, que afecta
als municipis de Martorell, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes, Olesa de Montserrat,
Esparreguera i Castellbisbal, redactat per la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat i la Direcció General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme.

-2 Suspendre, d'acord amb l'article 73.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, la tramitació de plans urbanístics derivats i projectes de gestió urbanística i
d'urbanització, com també l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres
autoritzacions municipals connexes. La suspensió abasta tot l'àmbit d'actuació del Pla, que és el delimitat
detalladament als plànols d'ordenació i comprèn les franges de sòl reservades per a la implantació de les
propostes d'infraestructures viàries i ferroviàries i el sòl afectat per les directrius en sòl no urbanitzable. La
durada d'aquesta suspensió és pel termini d'un any a comptar des de la publicació d'aquest acord al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

-3 Exposar el Pla director urbanístic d'infraestructures de la ròtula de Martorell-Abrera, aprovat inicialment i el
corresponent estudi ambiental estratègic, a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar de l'endemà
de la darrera publicació obligatòria, mitjançant la publicació de la part dispositiva d'aquesta resolució al DOGC i
la inserció d'un anunci en dos dels diaris de més divulgació en l'àmbit supramunicipal, a fi que es puguin
presentar les al·legacions oportunes.

-4 Donar coneixement de la convocatòria d'informació pública així com garantir la consulta del Pla director per
mitjans telemàtics, mitjançant el web del Departament de Territori i Sostenibilitat i l'e-TAULER de la Generalitat
de Catalunya.

-5 Sol·licitar, simultàniament al tràmit d'informació pública, informe als organismes sectorials i consultar a les
administracions públiques afectades i a les persones interessades identificades en el document d'abast de
l'estudi ambiental estratègic, d'acord amb la legislació sobre avaluació ambiental.

-6 Sotmetre l'expedient, a continuació de la informació pública, d'acord amb l'article 83.2 del Text refós de la
Llei d'urbanisme, al tràmit d'informació pública als ens locals compresos en l'àmbit territorial del Pla.
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-7 Comunicar el present acord als Ajuntaments de Martorell, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de
Rosanes, Olesa de Montserrat, Esparreguera i Castellbisbal, i a la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

L'expedient restarà a disposició de les persones interessades a la seu de la Direcció General d'Ordenació del
Territori i Urbanisme, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, a
la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat (http://territori.gencat.cat/informaciopublica) i al
Tauler Electrònic de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/).

Barcelona, 13 de juny de 2018

Mercè Albiol i Núñez
Secretària de la Comissió de Política Territorial d'Urbanisme de Catalunya

(18.164.079)
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