PROPOSTA D’ESMENES
AL REDACTAT INICIAL DEL PDI 2021-2030

En relació al projecte XT03 d’extensió de la línia T-3 del
tramvia fins a l’intercanviador amb FGC a Quatre Camins

23 d’octubre de 2020

A - Informació bàsica prèvia
En el redactat inicial del PDI 2021-2030 presentat per l’ATM , es contempla l’actuació XT03
Sant Feliu de Llobregat- Quatre Camins. Concretament esta recollit aquest projecte al dos
documents del Pla : 1 - La Memòria Tècnica 2- Les Propostes d’actuació:
1- Inclusió en la memòria Tècnica:
Pàgina 35 - Situació del projecte d’extensió del tramvia previst en l’anterior PDI 2011-2020

Pàgina 37 - Plànol de l’estat d’execució de les Actuacions del PDI 2011-2020 l’any 2018

Pàgina 212 - Inclusió de l’extensió – Ampliació de xarxa

Pàgina 214 - Inclusió a la Taula de propostes d’actuació

Pàgina 231 - Inclusió a la Programació de les actuacions en base a l’anàlisi socioambiental i
de cicle de vida de les actuacions (recull la inclusió a la fase A, l’extensió per Sant Feliu de
Llobregat)

Pàgina 234 - Inclusió a la Programació de les actuacions en base a l’anàlisi socioambiental i
de cicle de vida de les actuacions (recull la inclusió a la fase B, l’extensió fins a Molins de Rei)

Pàgines 235 i 236 – Inclusió a Principals característiques de les actuacions

Pàgina 239 - Inclusió en l’anàlisi del desplegament del PDI, indicant que a 31 de desembre de
2019 l’estudi d’alternatives de l’extensió del tramvia fins Quatre Camins està redactat i en fase
d’aprovació.

2- Inclusió en el document de Propostes d’actuació:
Pàgina 33 – S’inclou el projecte a l’ Ampliació de la xarxa tramviària (XT) com XT03

Pàgina 38 – És defineix el projecte XT03 i es marquen les dues fases d’execució: la Fase A
indicant l’extensió per l’interior de Sant Feliu de Llobregat un cop fet el soterrament, la fase B
indicant l’extensió Sant Feliu de Llobregat – Molins de Rei amb previsió de que estarà
totalment construïda l’any 2028 i deixa l’extensió des de Molins de Rei a Quatre camins,
creuant el riu Llobregat a una Fase posterior a la prevista en el PDI 2021-2030.

Pàgina 39 – S’inclou el projecte al plànol de l’extensió XT03 a la xarxa tramviària línia T3 ,
indicant un traçat des de Sant Feliu de Llobregat- Molins de Rei – Quatre Camins .

B – Proposta d’esmenes als documents

1 - No hi ha esmenes al document de la Memòria Tècnica

2 – Esmenes al document Propostes d’actuació:
Esmena 1
Esmena: inclusió d’una nova parada a Sant Feliu de Llobregat
Segons el que indica la fitxa de les propostes d’Actuació a la pàgina 38. El tramvia te
continuïtat directe des de la parada 34 i la cua del carrer Sanson. Inicia el nou traçat a
la confluència dels carrers Indústria i carretera Sanson amb l´Avinguda Laureà Miró, enfilant
recte fins per l´Avinguda Laureà Miró, on es col·loca la parada 35. Aquesta es situa
aproximadament davant de les cotxeres de Soler i Sauret, al mig del polígon.
Tanmateix el text tal com esta redactat suposa donar per bo el traçat no discontinu dibuixat al
plànol des de la ultima parada de Sant Feliu (parada 34) situada en la confluència de la
carretera Sanson amb el carrer Constitució, però d’acord amb els estudis realitzats: Al
projecte de Prolongació del sistema tramviari Diagonal- Baix Llobregat des de la parada de Sant
Feliu / Consell Comarcal fins la carretera de la Sanson per sobre del futur soterrament de la
línia de RENFE actual, i concretament a l’estudi posterior : Anàlisi de la compatibilitat dels
estudis d’alternatives previs del tramvia amb un possible canvi d`ubicació de la parada P34 a
Sant Feliu de Llobregat de data febrer de 2019.
En el traçat acordat amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, és preveu la ubicació de la
parada 34 tocant al carrer Picasso, fent una cua de maniobres a la ctra. Sanson. Com es pot
observar al següent plànol de l’estudi citat:

Considerem que la ubicació d’una sola parada central del polígon en Laureà Miró entre els
carrers Treball i Can Miano, és totalment insuficient per poder prestar un bon servei de
transport públic al Polígon Industrial el Pla.
La distancia aproximada de 500 metres des de la parada 34 prevista, fins el començament del
polígon el Pla en el sector de Sant Feliu de Llobregat, l’accés al Centre Comercial i l’existència

d’una pendent lleugera en els carres que connecten Laureà Miró amb el carrer Constitució, fa
molt necessària la implantació d’una nova parada situada en Laureà Miró a partir de la Ctra.
Sanson en el terme de Sant Feliu de Llobregat.
Això suposaria que hi hagin dos parades que donarien un bon servei al polígon el Pla.
Concreció de l’esmena:
1 - Afegir en el traçat previst en l’extensió del tramvia fins quatre camins una nova parada
situada a Laureà Miró entre la ctra. Sanson i el carrer Ramon de Trinxeria.
2 - Modificar el text de la fitxa de la pàgina 38 del document de Propostes d’Actuació incloent
la descripció de la parada proposada.
3 - Modificar el Plànol de les Propostes d’Actuació incorporant la nova parada proposada

Esmena 2
Motivació de l’esmena :
A la pàgina 38 és defineix el projecte XT03 i es marquen les dues fases d’execució: la Fase A
indicant l’extensió per l’interior de Sant Feliu de Llobregat un cop fet el soterrament, la fase B
indicant l’extensió Sant Feliu de Llobregat – Molins de Rei amb previsió de que estarà
totalment construïda l’any 2028 i deixa l’extensió des de Molins de Rei a Quatre camins,
creuant el riu Llobregat a una Fase posterior a la prevista en el PDI 2021-2030.
També redacta la situació prevista de les noves parades de la Fase B literalment :
La parada següent se situa en el polígon del Pla, encara en el terme municipal de Sant Feliu, en
un àmbit preferentment industrial però també lúdic, amb una densitat de mobilitat de
potencials persones baixa.

Com sigui que entenem que les parades de la Fase 2 situades al polígon industrial el
Pla, poden donar un servei molt important als treballadors del polígon industrial en
millorant molt la mobilitat en transport públic i baixant de manera molt important l’ús
del vehicle privat com conseqüència de la lluita contra el canvi climàtic i contra la
contaminació atmosfèrica, entenem que no es pot parlar duna densitat de mobilitat de
potencial de persones baixa.
Concreció de l’esmena:
Supressió de la frase final: Pels motius esmentats creiem que és millor suprimir del text del
primer paràgraf anteriorment citat la frase: “amb una densitat de mobilitat de potencials
persones baixa”.

Esmena 3
Motivació de la esmena : El quart paràgraf de la fitxa inclosa a la pàgina 38 del document de
Propostes d’Actuació , té un redactat que provoca confusió, cosa que s’evidencia en el plànol
posterior de la pàgina 39.
Concretament el text confús és : La seva localització dependrà de l’alternativa que s’esculli en
un estudi informatiu, pendent de realitzar (traçat en discontinu). Fins aquesta parada es
constitueix la fase 2.
Cal tenir en compte que segons s’indica en la taula 148 situada a la pàgina 239 de la Memòria
Tècnica:

S’ha redactat un Estudi d’alternatives pendent d’aprovació
En canvi a la fitxa de la pàgina 38 es parla d’un estudi pendent de realitzar (traçat discontinu),
suposem que es refereix al mateix estudi.
Si observem l’Estudi d’alternatives publicat a la web de l’ATM : Estudi d’actualització
d’alternatives de traçat per al perllongament del tramvia en els municipis de Sant Feliu de
Llobregat, Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts, de data abril del 2019 (El que suposem
pendent d’aprovació).

Aquest estudi ens indica a la pàgina 9 de la seva Memòria, que la proposta de traçat triat és
l’alternativa 8, el que suposa un traçat passant des de Sant Feliu de Llobregat per la Carretera
Laureà Miró, amb una parada al centre del polígon el Pla entre el carrer Treball i el carrer de
Can Miano en el terme de Sant Feliu de Llobregat, una altre parada situada a l’Av. Barcelona
entre el carrer del Llobregat i el carrer Sant Sebastià a Molins de Rei, una parada situada a
l’Av. Barcelona front a la Plaça de la Bascula al centre de Molins de Rei i una altre parada
situada a l’Av. Valencia un cop superat el Passeig Pi i Margal i finalment la posterior
continuïtat per l’Av Valencia fins el Pont de Quatre Camins i la parada final a l’intercanviador
dels FGC.
Observem que en el dibuix del traçat del plànol de les propostes d’actuació del PDI de la
pag.39. es situa l’alternativa que defineix l’estudi citat com a optima, amb un traçat passant
per l’antiga carretera és a dir l’Av Barcelona i Av. Valencia del terme de Molins de Rei.
Aquest dibuix en definitiva dona per bo el traçat passant des de Sant Feliu de Llobregat per la
Carretera Laureà Miró i l’Av. Barcelona i concretament fins la parada situada a la plaça de la
Bascula de Molins de Rei. On sembla es situaria la parada final provisional al centre de Molins
de Rei. (fase 2).
Entenem que el redactat es poc afortunat i que cal modificar-lo deixant oberta l’alternativa del
pas del tramvia per l’interior de Molins de Rei, donat que malgrat que l’Estudi d’actualització
d’alternatives en la pàgina 8 de la Memòria, descarta inicialment el pas del tramvia pel carrer
del Canal de la Infanta, en el mateix argumentari s’indica que :
La implantació en via única o amb plataforma compartida en aquest tram no es consideren viables.
En paral·lel a la redacció d’aquest Estudi, l’Ajuntament de Molins de Rei ha proposat la modificació del PGM de l’àmbit Can Coll,
delimitat pels carrers Canal de la Infanta, Josep Folqué i l’Av. Barcelona. Aquesta proposta de modificació del PGM de l’àmbit
proposa recular 3 metres la línia d’edificació secció actual del carrer del Canal de la Infanta per transformar-lo en un eix cívic.
L’objectiu d’aquest augment de secció, segons la proposta de modificació del PGM seria permetre-hi incorporar nous modes de
transport sostenibles, ja siguin col·lectius com el tramvia o bé individuals com la bicicleta.
Recular 3 metres la línia d’edificació del carrer del Canal de la Infanta incrementaria a 15 metres l’amplada de la secció d’aquest
carrer. Aquest canvi obre la porta a estudiar alternatives de traçat per aquest carrer per a una hipotètica implantació d’un de
tramvia, sobretot en via única, no sense una transformació radical de l’ús actual d’aquest vial, destinant-lo al tramvia i només
accés de vehicles de veïns/serveis. En qualsevol cas, i a causa de la necessitat de treballs amb un nivell de detall més acurat,
s’estudiarà la viabilitat d’aquestes alternatives en futurs Estudis que dugui a terme l’ATM (1) en l’exercici de les seves funcions,
d’acord amb el planejament vigent i els tècnics municipals.

Cal indicar que la modificació de planejament sol·licitada per L’Ajuntament de Molins de Rei,
pel que fa al carrer Canal de la Infanta ha estat aprovada definitivament aquest mateix mes
d’octubre de 2020 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, pel qual l’ampliació
del vial del Carrer del Canal de la infanta serà efectiva a 15 metres, tal com indica l’estudi
d’alternatives i que segons ha informat l’ajuntament de Molins de Rei es tracta d’una actuació
d’urbanització que te prevista la seva execució molt properament.
Creiem també que en l’estudi no s’ha tingut prou en compte determinats impactes socials que
es poden produir respecte a l’espai guanyat als cotxes i la conversió que s’ha produït a
diferents vials transformats en vies cíviques potents com son el Passeig del Terraplè (opció ja
descartada en l’estudi d’alternatives) i les Av. Barcelona i Av. València , que en aquest
moments ambdós vials son els eixos mes importants de comunicació a peu i pel passeig dels
vianants de la Vila. En aquest sentit cal recordar que en el primer trimestre del 2019 s’ha
finalitzat la urbanització de trams importants de l’Av. Barcelona i Av. València obres valorades
en mes de dos milions d’euros, i que han estat executades per l’AMB. Seria incomprensible per

a la ciutadania la destrucció d’aquesta nova zona de passeig urbana de Molins de Rei i sens
dubte podria causar un gran rebuig social.
Per aquestes raons entenem que el redactat de la fitxa ha de quedar molt clarament reflectit
que el traçat definitiu per l’interior de Molins de Rei des de la parada situada a l’Av. Barcelona
entre el carrer Llobregat i el carrer Sant Sebastià, fins arribar al final previst a l’intercanviador
de Quatre Camins, es definirà en l’Estudi definitiu d’alternatives que hauria de dur a terme
l’ATM tal com indica el mateix document citat (1)
Concreció de l’esmena :
En aquest sentit proposem el següent redactat en el paràgraf xxx de la fitxa
“Les parades següents es localitzen en el casc urbà de Molins de Rei, en un àmbit de densitat mitjana i un
ús preferentment residencial, però també comercial i terciari. La seva localització dependrà de
l’alternativa que s’esculli en un estudi informatiu, pendent de realitzar (traçat en discontinu). Fins
aquesta parada es constitueix la fase 2.”

•

Supressió de la frase final: “Fins aquesta parada es constitueix la fase 2.”

•

Substitució per la frase: És constitueix la fase 2 fins la ultima parada situada en el
centre urbà de Molins de Rei .

• Rectificació del plànol de les propostes d’actuació del PDI de la pàgina 39.
Modificar el dibuix del traçat discontinu des de la parada situada en Av. Barcelona entre
els carrers del Llobregat i Sant Sebastià fins arribar a l’intercanviador de quatre camins,
fent-lo discontinu.
Modificació proposada:
Traçat a rectificar al plànol de la pàgina 39 de les Propostes d’actuació

