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Actualitat

El consistori demana que un tram de la carretera de Sentmenat
passi a ser de competència municipal

Dimecres 27 d'abril de 2005
L'Ajuntament de Castellar del Vallès sol·licitarà a la Diputació de Barcelona el
traspàs de competències del tram de la carretera C1415, comprès entre la plaça de
Cal Calissó i la rotonda de la Dona Acollidora, per tal de facilitar qualsevol actuació
que s'hi porti a terme. Es tracta d'un tram que ja compta amb caràcter de travessia
urbana, de manera que es demana el trasllat de competències per tal d'agilitar
qualsevol intervenció que sigui necessària tant a la mateixa carretera com al voltant
de la via. I és que, el fet que sigui un tram de competència de la Diputació de
Barcelona, alenteix molt qualsevol actuació ja que requereix l'execució de diversos
tràmits previs. D'aquesta manera, un cop es faci efectiu el traspàs de competències,
l'Ajuntament de Castellar podrà actuar lliurament en aquest tram de carretera, tant
pel què fa a l'ordenament del trànsit com pel què fa a l'atorgament de llicències
d'edificació. Una mesura que pren una gran importància donat el desenvolupament
urbanístic dels plans parcials de la Soleia del Cosidor i la Ronda de Llevant, en fase
d'edificació, així com també arrel de les obres de la plaça Major. Aquest traspàs de
competències també permetrà, al consistori, aplicar les mesures de seguretat
necessàries a la cruïlla entre la Ronda Tramuntana i la C1415, que de moment està
tancada a la circulació dels vehicles, fins que no se solucionin els problemes de
manca de visibilitat que caracteritzen aquest punt.
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