Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 3 de setembre
de 2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE MESURES DE PROTECCIÓ
ALS GUARDA-RAÏLS DE LA TV-2126 I LA C-31
El passat 24 de juliol de 2018 va produir-se a Calafell un accident de trànsit, amb una
persona morta, a la carretera TV-2126. Les fatals conseqüències del sinistre van ser
causades per un guarda-raïl sense protecció, especialment perillós per als motociclistes,
com era el cas del veí del nostre municipi que va perdre la vida en l’accident.
A Calafell s’ha posat en marxa una campanya ciutadana i veïnal per demanar mesures que
evitin una altra desgràcia com aquesta.

Ramon Ferré i Solé

De forma reiterada els col·lectius de motociclistes reclamen la supressió o conversió dels
anomenats “guarda-raïls assassins”, per les gravíssimes lesions, fins i tot mortals, que els
pals que subjecten les tanques de protecció els poden ocasionar. En el cas de la TV-2126,
hi ha hagut protestes concretes d’aquests col·lectius des del mateix moment en què, fa
més de deu anys, aquesta via va ser remodelada per la Diputació.
La TV- 2126 és una via amb un alt volum de trànsit, especialment en temporada turística
alta, ja que connecta la N-340 amb la costa al nostre municipi. És més, el trànsit de
motocicletes és intens en diferents èpoques de l’any, ja que tant Calafell com altres
municipis propers acullen regularment esdeveniments del món de la moto. Un punt de
trobada freqüent d’aquests esdeveniment és l’antiga pedrera de la Cobertera, situada
precisament a la TV-2126. Aquestes circumstàncies multipliquen el perill exposat en
aquestes línies.
El Ple de la Corporació per unanimitat adopta el següent acord:
Primer.- Exigir a la Diputació de Tarragona que s’adoptin les mesures de protecció als
guarda-raïls de la TV-2126 a la màxima brevetat possible.
Segon.- Exigir a la Generalitat de Catalunya que s’adoptin les mesures de protecció al
guarda-raïls de la C-31 a la màxima brevetat possible
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Com a Ajuntament , ens sumen a la reclamació veïnal per demanar que la Diputació de
Tarragona i la Generalitat de Catalunya adoptin mesures immediates. En concret, que
instal·li els protectors adequats per evitar nous fatídics accidents a la TV- 2126 i a la C-31.
No creiem que hi hagi major dificultat, ni pressupostària ni tècnica, ja que les proteccions
són senzilles i econòmiques.
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Tercer.- Exigir al Govern de l’Estat que compleixi les PNL (161/00230) Acuerdos
Publicados BOCG de 15/09/2016 i PNL (161/001570) Acuerdos Publicados BOCG de
22/03/2017 respecte la protecció de les vies de titularitat estatal.
Quart.- Realitzar un estudi i les actuacions necessàries que se’n derivin, per a complir amb
les exigències de protecció de les vies de titularitat municipal.
Cinquè.- Posar a disposició de la Diputació de Tarragona, de la Generalitat de Catalunya i
de l’Administració de l’Estat els serveis tècnics de l’Ajuntament de Calafell per si fos
necessari i/o per qualsevol informació complementària que calgués.
Sisè.- Traslladar aquesta moció a les administracions afectades. Alhora, traslladar-la a
l’Ajuntament del Vendrell, Ajuntament de Cunit i Ajuntament de Bellvei per si es volen
sumar a la iniciativa.
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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