Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 15
d'abril de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D' ESQUERRA REPUBLICANA, AMB LES
ADHESIONS DELS GRUPS MUNICIPALS DE SUMEM+JUNTS, UAM I CIUTADANS, PER
GARANTIR LA MOBILITAT AL BAIX PENEDÈS MENTRE ES FAN LES OBRES DE MILLORA DE
LA C31
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Ramon Ferré i Solé
Alexandre Pallarès Cervilla

Sobre la reforma del tram de Calafell, el projecte MT-15024.1 Condicionament urbà de la
C-31 del PK 143+600 al 146+640. Tram: Calafell, el projecte es va aprovar redactar-lo el
desembre de 2020 i ara per ara està en fase de redacció i compta amb una partida d'1
MEUR.
Recentment a través de la taula de la mobilitat del Penedès s'han aconseguit rebaixes que
encara no han entrat en vigor amb reduccions d'usuaris habituals i no habituals de la C32
que van del 70 % entre Sitges i Vendrell i del 40 % entre Sitges i Castelldefels aplicat a
vehicles lleugers.
Des del nostre grup estem molt satisfets que aquests projectes es tirin endavant perquè
suposaran una millora per la seguretat de la ciutadania al Baix Penedès molt necessària.
Sobre les reduccions dels peatges de la C32 creiem que s'ha de treballar per la gratuïtat
per millorar la connectivitat i incentivar l'economia del Baix Penedès. No obstant,
considerem que aquestes obres suposaren un col·lapse de la via al seu pas per als
municipis on es fan que afectarà la circulació dels usuaris de la via i per tant, generarà
problemes de mobilitat a tot el Baix Penedès. Des del nostre grup considerem que
aquestes afeccions a la mobilitat seran un nou greuge per tota la ciutadania que té com
alternativa a aquest tram de carretera la C32, una autopista de peatge que té un cost
desproporcionat per als usuaris.
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La situació d'inseguretat provocada pels atropellaments a la C31 al seu pas per als
municipis de Cunit i Calafell, que va ser denunciada per les plataformes veïnals d'aquests
dos municipis, per demanar solucions estructurals que millorin la seguretat en aquesta via.
Ha permès que la Generalitat de Catalunya tiri endavant el projecte MT-15024 Millora
local. Seguretat viària. Condicionament urbà de la carretera C-31, del PK 143+600 al
146+640 per reformar el tram de C31 al seu pas per Cunit. Aquestes obres amb un cost
de 1,7 MEUR estan previstes que es comencin a executar al primer trimestre d'aquest any.
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Des del nostre grup considerem que s'ha de donar alternatives al trànsit de vehicles per
aquesta zona, per garantir la mobilitat de la ciutadania del Baix Penedès, a través de
solucions temporals per poder garantir la seva mobilitat mentre es realitzen les necessàries
millores a aquesta via mentre es fan les obres d'adequació projectades al projecte
executiu de millora de la C31 al seu pas per Cunit i les que es faran a Calafell.
Per tot el que s'ha exposat des del grup municipal Esquerra Republicana de Calafell,
amb les adhesions dels grups municipals de Sumem+Junts, UAM i Ciutadans, proposen
els següents acords al ple:
1. Que mentre duri l'obra de millora de seguretat de la C31, sigui gratuït el tram
entre el Vendrell i Cubelles a través de la C32.
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2. Traslladar aquest acord al Departament de Territori de la Generalitat i a la Taula de
la mobilitat del Penedès.
3. Notificar a la Coordinadora de Calafell.
El Ple de la Corporació, atesa la moció presentada i per unanimitat de la totalitat dels
regidors/es presents, adopta el següent acord:
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
Vist i Plau
L’alcalde
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UNIC: Aprovar íntegrament la moció presentada pel grup municipal d’ERC, amb les
adhesions dels grups municipals de Sumem+Junts, UAM i Ciutadans, per garantir la
mobilitat al Baix Penedès mentre es fan les obres de millora de la C31.
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