Atenció Sr. Ramón García-Bragado,
Regidor d’Urbanisme
Ajuntament de Barcelona-Urbanisme
Diagonal 240
Barcelona
Expedient: Ref.09PL15395
Amb referència al projecte de construcció de la Escola Cumbres de los Legionarios de Cristo a les
estribacions de Collserola i desprès de haver demanat infructuosament per telèfon i per mail
informació a aquest Departament d’Urbanisme respecte a l’estat actual de la tramitació del projecte, i
per tal de poder informar degudament als ciutadans en una propera roda de premsa, demanem que
ens responguin amb carácter d’urgència a les següents qüestions:
1) Quan pensa l’Ajuntament entregar a l’Agència Catalana de l’Aïgua la documentació tècnica
per tal d’emetre l’informe preceptiu? ja que la manca d’aquest informe pot derivar en una
irreguralitat en la tramitació. L’ACA denuncia que fins ara no ha rebut la documentació neccessària
per informar l’expedient i que si la rebés en aquest moments no tindria temps d’informar.
(Ens consta que l’Ajuntament desaten reiteradament els requeriments de del 16 de novembre de
2009 i el 12 de gener de 2010 en els que aquesta Agència els hi reclama)
2) On està l’informe negatiu sobre la mobilitat del Districte de Sarriá-Sant Gervasi que la seva
Regidora Sra. Sara Jaurrieta en una reunió pública va assegurar que existia?
(Tot i això l’Ajuntament admet a l’expedient un informe de mobilitat encarregat per la mateixa
promotora clarament favorable als interessos de la mateixa)
3) Per què no consta a l’expedient l’informe negatiu de la ciutadanía?
(Els veïns, la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola, i alguns partits polítics també, saben
perfectament, i així ho han manifestat en diverses ocasions, que els problemes de mobilitat de la
zona son molt greus i que col.lapsarien el barri amb un nou equipament de 1760 alumnes i que la
afectació mediambiental seria greu.
4) Per què l’Ajuntament “pressiona” el Consorci del Parc de Collserola que faci un quart
informe?, quan n’hi ha tres de desfavorables: un molt recent de l’octubre de 2010, i dos mes de 2003
i 2005?
(Les condicions naturals de la peça on es situa el projecte no han variat des de fa anys, per això el
Consorci ha emés tres informes desfavorables sense cap canvi en les seves conclusions en cap dels
tres informes)
5) Per què l’Ajuntament no contesta a la nostra sol-licitud de 25/01/10 per a que no es prengui
cap decisió sobre el Pla Especial sense haver acordat la modificación dels limits del Parc
Natural actualment en periode d’informació pública.
6) Ha investigat l’Ajuntament per tal de establir si la titularitat de la empresa promotora s’ajusta
a dret?
(Els veïns van posar en el seu coneixement, les informacions d’uns advocats dels EEUU segons les
quals l’empresa americana que presideix la Fundació Promotora no existeix a cap registre d’aquell
país)
Per tot això, ja que els informes preceptius que l’Ajuntament ha demanat a les administracions, ACA i
Consorci, Districte o altres, no consten a l’expedient i sense aquests no es pot aprovar el projecte i
donada la greu afectació mediambiental i els greus problemes de mobilitat que desaconsellen
totalment la construcció d’un nou equipament escolar de 1760 alumnes al barri, demanem que es
denegui aquest projecte que per altra banda tant ERC, ICV i CIU consideren que no s’ha d’aprovar.
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