
1.    PROPOSTA DE NOU TRAÇAT D’ACCÉS DES DE LA C-25 
AL POLÍGON INDUSTRIAL DE LA QUINTANA.  

   

Considerant que l’únic traçat d’accés a la zona industrial des de la carretera C-25 és el 
que consta a l’avanç de projecte “Nou vial de connexió entre ‘Eix transversal i el 
polígon industrial de la Quintana C-25 pk 187+150 al 188+700 Calldetenes-Sant Julià 
de Vilatorta “ amb dotació en el pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2014. 

 Atès que fins el passat 25 de juny, la Direcció General de Carreteres no va proposar 
oficialment a aquest Ajuntament una alternativa de traçat que preveu el seu pas per la 
carretera BV-5202, tot i que en anteriors reunions s’havia apuntat. 

 Vist l’informe encarregat per l’Ajuntament i redactat per l’empresa Doymo sobre les 
propostes de connexió viària del polígon industrial, en el qual es posa de manifest, que 
sense tenir més documentació tècnica, l’opció inicial és millor que la nova proposta. 

Atès que el traçat aprovat en els pressupostos de la Generalitat afecta al municipi de 
Calldetenes el qual s’ha mostrat contrari a la proposta refermant-ho en una moció 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Calldetenes contrària a l’execució de la inversió 
pressupostada. 

 Vista la reiteració de l’Ajuntament de Calldetenes en les al·legacions presentades 
contra la tramitació de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal accés zona industrial, promoguda per l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, que contempla la connectivitat de l’accés en el SUD 4. 

 Es proposa: 

 Primer: Demanar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya 
que estudi la millor opció tècnica per l’accés a la zona industrial de Sant Julià de 
Vilatorta. 

 Segon: Condicionar la redacció del projecte de l’alternativa al compliment de les 
adequacions recollides en el document redactat per Doymo de millores en el traçat. 

 Tercer: Demanar a la Direcció General de Carreteres que acceleri la formulació i 
tramitació d’aquesta inversió atesa la repercussió que té en el territori. 

  

 


