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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de
maig de 2020, amb la majoria que requereix la Llei, adoptà el següent acord, a reserva
dels termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat amb
l'article 206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Força Corbera,
amb el text següent:
16. Moció del grup municipal Força Corbera sobre la carretera de Sant Andreu.

D’altra banda, la carretera de Sant Andreu constitueix un eix viari de connexió interna,
uneix el nucli urbà amb les urbanitzacions o barris de l’Avall: La Creu Nova, Can
Margarit, Can Coll, Can Moriscot, Can Llopard, Can Canonge, La Creu de Sussalba, Can
Palet, La Soleia i Mas de’n Puig. També uneix els diversos barris o urbanitzacions entre
si i facilita l’accés dels veïns i veïnes de Corbera al municipi de Sant Andreu de la Barca
i als mitjans de transport públic, com ara els Ferrocarrils de la Generalitat.
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La carretera de Sant Andreu és una infraestructura viària que connecta Corbera de
Llobregat amb el municipi veí de Sant Andreu de la Barca i, alhora, facilita l’accés a
l’autovia A-2 i a l’antiga N-II, infraestructures viàries que travessen la nostra comarca
i que la connecten amb la xarxa general. Després de la carretera BV-2421. La carretera
de Sant Andreu és el segon accés viari més utilitzat del municipi. Per a Corbera,
aquesta via de comunicació té una importància estratègica i és una alternativa
imprescindible per al trànsit rodat.

Cal tenir en compte també que la línia 1 del transport urbà municipal circula, en la
major part del seu trajecte, per la carretera de Sant Andreu, relligant la connexió entre
nucli urbà i urbanitzacions i facilitant l’accés al transport públic.

L’any 2016, el pla zonal de carreteres del Baix Llobregat elaborat per la Diputació de
Barcelona establia que la carretera de Sant Andreu era un dels camins d’interès
comarcal que podria ser incorporat a la xarxa local de carreteres de la Diputació.
Aquest pla considerava que aquest vial està fent funcions de carretera intermunicipal.
Des del nostre ajuntament es van fer gestions davant de la Diputació i del Consell
Comarcal del Baix Llobregat per tal afavorir aquesta incorporació, gestions que caldria
prioritzar i continuar.
L’actuació més intensa i generalitzada del ferm de la carretera es va produir en els
anys 96-97. Des de llavors, s’hi han anat efectuant reparacions puntuals. Actualment,
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La carretera de Sant Andreu té una longitud de 5,8 quilòmetres i, al Pla General
d’Ordenació Urbanística, té qualificació de xarxa viària, tot i que a nivell administratiu
tingui consideració de camí.
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molts trams presenten un estat molt deteriorat, amb el qual no es compleixen les
mínimes condicions de seguretat vial, problema agreujat per l’elevada intensitat de
transit que suporta diàriament aquesta carretera.
D’altra banda, el voral del camí de vianants o camí escolar, que va des de La Creu
Nova fins a Can Margarit per un lateral de la carretera, està brut i ple de deixalles. A
més, des del darrer temporal de pluges, acumula terres esllavissades que, en cas de
noves pluges, envairan i inundaran la calçada de la carretera.
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Per tot l’exposat, previ dictamen de la Comissió Assessora, i amb la incorporació de
les esmenes proposades a proposta del Grup Municipal Força Corbera
S’acorda
Primer. Procedir a la reparació de tots els sots, esquerdes i desperfectes en el ferm
de la carretera de Sant Andreu per tal de garantir l’adequat nivell de seguretat per a
tots els vehicles que hi circulen.
Segon.- Netejar d’escombraries i terres el voral del camí de vianants, o camí escolar,
que va de La Creu Nova fins a Can Margarit.
Tercer.- Impulsar la negociació i la tramitació amb les entitats supramunicipals,
Diputació de Barcelona i Consell Comarcal del Baix Llobregat, per a que aquesta via
interurbana passi a ser incorporada a la xarxa de carreteres de la demarcació de
Barcelona, amb dependència directa de la Diputació de Barcelona.
Quart.- Amb l’objectiu conjunt de garantir la seguretat vial de la carretera de Sant
Andreu, l’ajuntament de Corbera de Llobregat establirà l’adequada coordinació amb
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per a portar a terme el manteniment i
conservació de la carretera de Sant Andreu, cadascú dins del seu terme municipal i
amb l’objectiu conjunt de garantir la seguretat vial. Així mateix, ambdós ajuntaments
aplegaran esforços en les negociacions necessàries per al traspàs d’aquesta via
interurbana a la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Difondre aquests acords a través de les mitjans de comunicació municipals
i traslladar-los també a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
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Altrament, la carretera discorre pel terme municipal de Sant Andreu de la Barca a
partir del trencall de Can Llopard. El manteniment del ferm i de la senyalització vial,
així com la neteja de la vegetació dels laterals que sovint envaeix la carretera, corre a
càrrec de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. S’imposa, doncs, que ambdós
Ajuntaments coordinin les seves actuacions i unifiquin esforços, tant per a les tasques
de conservació i manteniment, com de cara a les negociacions per al traspàs de la via
a la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

18bb60c2b13a49498b6ef233b9694fed001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas,
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Albert Cañellas i Pagés, Xavier
Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito
Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio
Andrés Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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Vist i Plau
L'alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

18bb60c2b13a49498b6ef233b9694fed001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

