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El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 22 d’octubre de 2019 
va aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent:

“ACTA DE LA SESSIÓ extraordinària DE PRIMERA CONVOCATÒRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 30 de juliol de 2019

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 20:00 hores, 
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la 
sessió extraordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig i per l’interventor senyor Javier Vicen Encuentra, hi 
assisteixen:
 

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor Gonzàlez i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, regidora
- Arturo Martínez Laporta, regidor 
- Meritxell Garcia de llanza, regidora
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora 
- Jaume Guim Royo, regidor 
- Elías Soleño Pasarín, regidor 
- José Antonio Andrés Palacios, regidor

Absents/Excusats:  Rosa Maria Martin Santiago

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:

I PART RESOLUTIVA

POLÍTIQUES D’IGUALTAT

1. Aprovació conveni biennal (2019-2020) amb el Consell Comarcal Premi 
Delta   

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de l’Àrea de 
Polítiques d’Igualtat, amb el text següent:
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L’ajuntament de Corbera de Llobregat estableix una relació de cooperació amb el 
Consell Comarcal, dins del marc de es competències que tenen legalment atribuïdes 
per organitzar la 10a Edició del Premi Literari Delta narrativa escrita per dones 2019-
2012, així com la publicació la presentació de l’obra guanyadora.

L’objecte del conveni serà el desenvolupament de les accions previstes dins la 10a 
Edició del Premi Literari Delta narrativa escrita per dones.

Aquest concurs té com a objectiu donar suport i reconeixement a la creació artística 
de les dones i fomentar la seva participació dins del món literari.

L’aportació de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat serà de 550€ pel 2019 i 550€ pel 
2020.

Atès l’article 174.3 del RDL 02/2004, de 05 de març, pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals , on s’estableix en relació als compromisos 
de despesa de caràcter plurianual, que la despesa imputable als exercicis futurs 
autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d’aplicar el crèdit corresponent 
de l’any en que l’operació es va comprometre en els següents percentatges: exercici 
immediat 70%, segon exercici 60% i tercer i quart 50%.  Atès l’article 174.5 del RDL 
02/2004, de 05 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals , estableix que el Ple podrà elevar els percentatges als que es refereix 
l’article 174.3.

S’acorda:

PRIMER. Aprovar el conveni biennal (2019-2020) de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i els ajuntaments d’Abrera, Begues, Castelldefels, Corbera 
de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues De Llobregat, 
Gavà, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de 
Cervelló, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de 
Llobregat i Viladecans, amb motiu de l’organització de la 10a edició del premi literari 
delta narrativa escrita per dones, així com de la publicació i presentació de l‘obra 
guanyadora.

SEGON. Facultar l’Alcaldia o persona en qui delegui per a la signatura dels convenis.

TERCER. Autoritzar i disposar la despesa , de caràcter plurianual, per import de 
1100,00  al Consell comarcal amb NIF. P5800011H  amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària  32 334 46500  Conveni Premi Delta Consell comarcal Baix Llobregat, 
del vigent pressupost municipal i subordinada al crèdit que es consigni en el pressupost 
2020, en les quanties següents:
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Exercici 2019 .............. 550,00 €
Exercici 2020 .............. 550,00 €

QUART. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190730&punto=1

“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-AM), 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 (FORÇA CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios 
(GiU).

S’adopta l’acord per unanimitat.”
   

FINANCES

2. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2019.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de l’Àrea de 
Finances, amb el text següent:

Durant l’exercici 2019 s’han presentat factures per subministraments, serveis, i altres 
prestacions corresponents a l’exercici 2018 incloses al present expedient.

L’article 176.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que només poden 
aplicar-se al pressupost les despeses que es realitzin en el propi exercici.

No obstant la citada limitació legal, i per tal d’evitar l’enriquiment injust de 
l’Ajuntament en perjudici dels creditors de bona fe, l’article 60.2 del Reial Decret 
500/1990 recull la possibilitat que el Ple de l’Ajuntament pugui aprovar les obligacions 
derivades de prestacions realitzades en exercicis anteriors i no reconegudes 
anteriorment, mitjançant el seu reconeixement extrajudicial de crèdits.

L’interventor municipal ha emès informe que consta a l’expedient.

Atès el que disposa l’article 5.2  de les Bases d’execució del vigent pressupost.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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S’acorda:

ÚNIC. Aprovar el reconeixement de les obligacions d’exercicis anteriors núm. 4/2019, 
per un import total de 60,40€, segons el següent detall :

EXERCICI 2018

Núm. Factura Data factura NIF Tercer Nom Tercer Import Aplicació 
pressupostària

S0Z917N0006938 10/05/2019 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, 
SLU 60,40 2019 13 165 2210009

   TOTAL 60,40  

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190730&punto=2

“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-AM), 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 (FORÇA CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios 
(GiU).

S’adopta l’acord per unanimitat.”
   

3. Aprovació modificació de crèdit 20/2019.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de l’Àrea de 
Finances, amb el text següent:

Davant la necessitat d’atendre diverses despeses específiques i determinades  per a les 
quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és insuficient, i atès que hi 
han crèdits d’unes aplicacions pressupostàries de despeses no compromesos,  cal 
tramitar expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançats amb baixes de 
crèdits d’altres partides del pressupost no compromeses .

L’interventor municipal ha emès informe favorable que queda incorporat a l’expedient.

Atès el que disposen els articles 8, 9 i 10 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost; 
l’article 177 del  Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), i els articles 35, 36, 37, 
38, 49, 50 i 51  del Reial decret  500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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S’acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2019 mitjançant:

a) Crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits d’altres partides del 
pressupost no compromesos, segons el següent detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària

Descripció Consignació 
actual Alta Baixa Consignació 

final

2019/2/AJUNT/37 02 342 62300
PROJECTE PARTICIPATIU 
1. MAQUINARIA GIMNAS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

TOTAL 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

Finançament que es 
proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació 

actual Alta Baixa
Consignació 

final

2019/2/AJUNT/1 23 924 60900
PROJECTES 
PARTICIPATIUS 180.000,00 0,00 35.000,00 145.000,00

TOTAL 180.000,00 0,00 35.000,00 145.000,00

El crèdit extraordinari es realitza  per  despeses específiques i determinades que no 
poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a l’article 35 del RD 
500/1990.

Pel que fa a la baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta  sense 
pertorbació del servei.

El crèdit extraordinari de les aplicacions pressupostàries de capítol VI per import total 
de 35.000,00 €,  estan finançats amb romanent afectat transferits  de projectes 
d’inversió amb  finançament dels recursos provinents  del préstec del Programa de 
Crèdit Local previst pel 2019  segons detall:

Projecte que transfereix finançament Projecte  que rep el 
finançament

Núm. projecte Denominació 
projecte Agent Aplicació 

d'ingressos
Import 

transferit Núm. projecte Import 
rebut

2019/2/AJUNT/1 PROJECTES 
PARTICIPATIUS

PROGRAMA 
CRÈDIT 
LOCAL 2019- 
BBVA

91315 35.000,00  35.000,00

Total transferit 35.000,00 Total finançat 35.000,00

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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b) Suplement de crèdit extraordinari finançat amb baixes de crèdits 
d’altres partides del pressupost no compromesos, segons el següent 
detall:

Despeses que cal finançar:

Projecte Aplicació 
pressupostària

Descripció Consignació 
actual Alta Baixa Consignació 

final

2018/2/AJUNT/37 34 342 61900
INVERSIÓ PARC MARTÍ I POL 
ZONA ESPORTIVA 25.000,00 8.000,00 0,00 33.000,00

------- 24 311 22699
DESPESES DIVERSES SALUT 
PUBLICA 5.000,00 2.000,00 0,00 7.000,00

------- 24 311 15001
PRODUCTIVITAT PERSONAL 
FUNCIONARI SALUT PÚBLICA 2.014,43 3.610,77 0,00 5.625,20

------- 24 311 16000
SEGURETAT SOCIAL SALUT 
PUBLICA 7.762,65 919,18 0,00 8.681,83

------- 31 323 21301

REPAR. I 
MANTENI.MAQUINÀRIA, 
INSTAL.LACIONS I ESTRIS 
ESCOLES 3.000,00 2.000,00 0,00 5.000,00

------- 31 323 22798

TREBALLS REALITZATS PER 
ALTRES EMPRESES I 
PROFESSIONALS 100,00 11.000,00 0,00 11.100,00

------- 31 323 12005
SOU BASE GRUP E  PERSONAL 
FUNCIONARI ENSENYAMENT 17.083,90 414,96 0,00 17.498,86

------- 31 323 12100 C.DESTI  C2 ENSENYAMENT 8.752,10 213,77 0,00 8.965,87

------- 31 323 12101
C.ESPECIFIC C2 
ENSENYAMENT 16.032,49 255,55 0,00 16.288,04

------- 31 323 15001
PRODUCTIVITAT C2 
ENSENYAMENT 5.834,88 143,05 0,00 5.977,93

------- 31 323 16000
SEGURETAT SOCIAL 
ENSENYAMENT 44.498,35 320,54 0,00 44.818,89

------- 30 337 22700
NETEJA CASAL LES 
MAGNÒLIES 3.600,00 14.000,00 0,00 17.600,00

------- 34 341 48901
CONVENI CLUB FUTBOL 
CORBERA 5.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00

------- 34 342 21200

CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT 
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 14.902,64 10.600,00 0,00 25.502,64

------- 34 342 21300

REPARAC.I 
CONSERV.MAQUINÀRIA, 
INSTAL.LAC. I UTILL. ESPORTS 4.000,00 600,00 0,00 4.600,00

------- 33 3321 21300

REPARC.MANTENIM. I 
CONSERV. MAQUINÀRIA, 
INSTAL.LAC BIBLIOTEA 2.036,23 2.000,00 0,00 4.036,23

------- 33 3321 22100
ENERGIA ELÈCTRICA 
BIBLIOTECA 16.000,00 12.000,00 0,00 28.000,00

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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------- 02 920 22706
ESTUDIS I TREBALLAS 
TÈCNICS 20.000,00 8.000,00 0,00 28.000,00

------- 02 920 16000
SEGURETAT SOCIAL  REGIM 
INTERIOR 170.815,43 1.060,03 0,00 171.875,46

    TOTAL 371.433,10 87.137,85 0,00 458.570,95

Finançament que es 
proposa:

Projecte
Aplicació 

pressupostària Descripció
Consignació 

actual Alta Baixa
Consignació 

final

2019/2/AJUNT/30 34 342 62501
MATERIAL INVENTARIABLE 
ESPORTS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

 13 165 48002

CONVENI MANTEN/CONSUM 
ENLLUMENAT ASSOC.PROPIE. 
CAN MARGARIT 3 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

 13 165 48003

CONVENI MANTEN/CONSUM 
ENLLUMENAT ASSOC.PROPIE. 
BONREPÒS A 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

 13 165 48010

CONVENI MANTEN/CONSUM 
ENLLUMENAT ASSOC.PROPIE. 
BONREPÒS D 1.000,00 0,00 900,00 100,00

 13 1621 22798 RECOLLIDA ALTRES RESIDUS 20.000,00 0,00 6.237,85 13.762,15

 30 231 46503

CONSELL COMARCAL-CONVENI 
SERVEIS SOCIALS/EDUCADOR 
SOCIAL 25.353,71 0,00 7.000,00 18.353,71

 30 231 22700
NETEJA CORBERA 
VOLUNTÀRIA 3.600,00 0,00 3.500,00 100,00

 32 231 22699
ACTIVITAT POLITIQUES 
IGUALTAT 9.450,00 0,00 2.000,00 7.450,00

 36 231 22699
DESPESES DIVERSES 
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00

 34 342 22699
ALTRES DESPESES DIVERSES 
INSTAL.ESPORTIVES 8.000,00 0,00 1.000,00 7.000,00

 13 425 22706
ESTUDIS ENERGIES 
RENOVABLES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

 22 433 22695 DESPESES FIRES LOCALS 20.000,00 0,00 14.000,00 6.000,00

 22 433 22696
ACTIVITATS DE 
DINAMITZACIÓ COMERCIALS 23.996,61 0,00 12.000,00 11.996,61

 22 433 46200

CONVENI PROJECTE 
ESTRATÈGIC AJUNT.SANT 
VICENÇ DELS HORTS 15.582,00 0,00 15.000,00 582,00

    TOTAL 152.482,32 0,00 87.137,85 65.344,47

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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El suplement de crèdit i el crèdit extraordinari es realitza  per  despeses específiques i 
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, tal com s’estableix a 
l’article 35 del RD 500/1990.

Pel que fa a la baixa de crèdits, es considera reduïble la dotació d’aquesta  sense 
pertorbació del servei.

El suplement de crèdit  de les aplicacions pressupostàries de capítol VI , per import 
total de 8.000,00 €,  estan finançats amb romanent afectat transferits  de projectes 
d’inversió amb  finançament dels recursos provinents  del préstec del Programa de 
Crèdit Local previst pel 2019  segons detall:

Projecte que transfereix finançament Projecte  que rep el 
finançament

Núm. projecte Denominació 
projecte Agent Aplicació 

d'ingressos
Import 

transferit Núm. projecte Import 
rebut

2019/2/AJUNT/30
MATERIAL 
INVENTARIABLE 
ESPORTS

PROGRAMA 
CRÈDIT LOCAL 
2019- BBVA

91315 8.000,00 2018/2/AJUNT/37 8.000,00

Total transferit 8.000,00 Total finançat 8.000,00

SEGON. Aprovar la modificació del Programa de Finançament del Pla d’Inversions 
derivada de la present modificació.

TERCER. Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del 
Text Refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

QUART. El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en els termes d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació contra el mateix.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190730&punto=3

“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-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP). 

Abstenció: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo (FORÇA 
CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs).

Vots en contra: , José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

   

II. PART DE CONTROL

4. Donar compte del Decret 1351/2019 de rectificació de la definició de les 
àrees   
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«DECRET

CARTIPÀS 2019 – 2023

L’article 21.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
en el mateix sentit que el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que l’alcaldessa és 
competent per dirigir el govern i l’administració municipal, que compren l’organització 
dels serveis.  

Mitjançant el Decret 1250/2019, de 18 de juny, es determinaren les àrees de 
funcionament de l’Ajuntament i la delegació de competències de l’Alcaldia en favor 
dels tinents i tinentes d’alcaldessa i/o regidors i regidores.

En l’esmentada resolució es definia l’àmbit d’actuació i les funcions de cadascuna de 
les àrees determinades. Definició que cal complementar per no abastar en alguna àrea 
tota l’amplitud de l’actuació i funció que des d’aquesta es realitza.

L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú 
estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, els 
errors materials existents en els seus actes.

Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l'article 
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en 
concordança amb l'article 53.1, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOL:

PRIMER. Corregir la definició de les àrees realitzada en el punt SEGON del  Decret 
1250/2019 en els termes següents:

On diu:

- ÀREA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT: la seva funció és gestionar la part dels 
pressupostos municipals destinats a la cooperació internacional, proposant la seva 
aplicació a projectes desenvolupats per organitzacions d’àmbit institucional català o bé 
a projectes sorgits de la iniciativa d’entitats corberenques. Aquesta Àrea també 
proposarà al Ple l’enviament d’ajut econòmic i/o material en el cas de catàstrofes o 
conflictes bèl·lics a països estrangers.

Ha de dir:

- ÀREA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT: la seva funció és gestionar la part dels 
pressupostos municipals destinats a la cooperació internacional, proposant la seva 
aplicació a projectes desenvolupats per organitzacions d’àmbit institucional català o bé 
a projectes sorgits de la iniciativa d’entitats corberenques. Aquesta Àrea també 
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proposarà al Ple l’enviament d’ajut econòmic i/o material en el cas de catàstrofes o 
conflictes bèl·lics a països estrangers. I donar suport a les persones refugiades que 
arriben al nostre municipi.

On diu:

- ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT: redacta, actualitza i implementa el pla d’igualtat 
i fa el seguiment del seu compliment. Organitza activitats en col·laboració amb les 
entitats de dones del municipi i amb d’altres entitats que tinguin per objecte aconseguir 
un tracte igualitari per a col·lectius en risc de discriminació social. 

Té a càrrec seu el serveis de suport jurídic i atenció psicològica a persones en risc de 
maltractament i s’ocupa de la gestió i programació de l’equipament de Polítiques 
d’Igualtat situat a la plaça Sant Antoni.

Ha de dir:

- ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT: redacta, actualitza i implementa el pla d’igualtat 
i fa el seguiment del seu compliment. Treballa i actua en l’àmbit específic de les 
polítiques LGTBI. Organitza activitats en col·laboració amb les entitats de dones del 
municipi i amb d’altres entitats que tinguin per objecte aconseguir un tracte igualitari.

Té a càrrec seu el serveis de suport jurídic i atenció psicològica a les dones i s’ocupa 
de la gestió i programació de l’equipament de Polítiques d’Igualtat situat a la plaça 
Sant Antoni.

SEGON. Publicar el Decret 1250/2019 amb la rectificació incorporada al Butlletí Oficial 
de la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal i donar-ne 
compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu coneixement. »

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190730&punto=4
 

5. Moció del grup municipal de Ciudadanos per a la implantació de barreres 
de seguretat per a motoristes   

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Ciudadanos, 
amb el text següent:

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (CS) A l'AJUNTAMENT DE CORBERA DE 
LLOBREGAT, PER A la IMPLANTACIÓ DE BARRERES DE SEGURETAT PER A 
MOTORISTES 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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L'increment de l'accidentalitat i lesivitat dels accidents de motoristes és un fet 
constatat i reconegut que ha de promoure accions correctores per part dels ciutadans 
i les administracions públiques.
 
L’any 2016, 153 persones van perdre la vida en les carreteres catalanes. 34 d'elles 
anaven amb moto, la qual cosa representa un 22%. Si afegim els ferits greus, el 
percentatge d'afectats (entre morts i ferits greus) ascendeix fins al 36%.
 
El tipus de sinistre més greu ha estat la sortida de via i és el que sense cap dubte més 
defuncions genera entre els motoristes. Igualment, aquest tipus de sinistre també 
ocasiona lesions de gravetat i/o amputats.

Existeixen en les carreteres espanyoles sistemes de protecció, barreres de seguretat 
o guarda-rails. Els més comuns estan fabricats en 2 parts: la part superior és una 
franja longitudinal d'acer galvanitzat i la segona part és un perfil d'acer en forma d'H 
fixat en el sòl que manté les franges longitudinals unides entre si. Aquest sistema de 
protecció va ser ideat pensant exclusivament en vehicles de motor de 4 o més rodes 
amb carrosseria protectora, sent eficaç per a suportar l'impacte a unes velocitats 
determinades. Per a aquests vehicles aconsegueix impedir en molts casos que el 
vehicle se surti de la calçada i evitar un sinistre de majors conseqüències, al mateix 
temps que protegeix al conductor i altres ocupants de l'interior del vehicle.

Des d'un punt de vista tècnic, les barreres de seguretat han estat ideades com un 
element necessari per a la seguretat passiva de les nostres carreteres, ajudant a 
prevenir que un vehicle surti fos de la carretera caient per un terraplè o envaeixi el 
carril contrari en una autovia, en cas de perdre el control del vehicle.

No obstant això, per a un vehicle de dues rodes com un ciclomotor, motocicleta o 
bicicleta, on la principal carrosseria no és una altra que el cos humà, xocar contra 
aquest tipus de proteccions provoca que el cos del conductor i / o acompanyant sofreixi 
conseqüències fatals per a la seva salut. Molts dels accidents de motos que ocorren en 
carretera tenen com a resultat conseqüències fatals per al pilot i acompanyant. En 
produir-se una caiguda amb moto, el conductor i / o acompanyant surten acomiadats 
d'ella per la força de l'energia centrífuga. En els casos en el qual el cos de l'accidentat 
es llisca per l'asfalt, la força de fregament li pararà sense majors conseqüències que 
l'abrasió i possibles ferides en el cos, sempre que el pilot i acompanyant portin la 
indumentària de moto adequada. 

No obstant això, quan en una caiguda amb moto intervé una barrera de protecció com 
són els guarda-rails, barreres de seguretat «assassines» o senyals verticals sense 
protecció, si el cos del conductor i/o acompanyant no es detenen abans i xoquen contra 
aquesta protecció, encara que el pilot i/o acompanyant vagin ben equipats de poc 
serveix. L'impacte violent contra la barrera de seguretat fa que el perfil actuï com si 
fos una guillotina o fulla contra el seu cos. Les zones més afectades són generalment 
les extremitats, sofrint traumatismes o politraumatismes que van des de trencaments 
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d'ossos, l'amputació d'extremitats, invalidesa total o parcial, paràlisi cerebral o mort 
entre altres. Hi ha estudis que demostren que una velocitat de 30 km / h és suficient 
per a amputar un membre o partir la columna vertebral, la qual cosa és més greu, 
aquestes barreres de "seguretat" provoquen més del 15% de les morts en accident de 
moto.

La lesivitat dels actuals perfils està avalada per estudis tècnics de rigor de tota mena, 
institucions, associacions i ONGs en defensa dels motoristes i la lluita contra la 
sinistralitat i accidentalitat d'aquests. Davant aquesta realitat, el Parlament Europeu 
ha inclòs en el seu informe sobre prioritats de la seguretat viària de la UE el canvi de 
mesures protectores en les carreteres, per la qual cosa les actuals barreres de 
seguretat, la perillositat de les quals està acceptada per responsables polítics i 
representants de tots els sectors que envolten la barrera de seguretat, quedin 
substituïts per altres sistemes més actualitzats i menys lesius a l'impacte. En l'informe 
de juliol de 2011 sobre Seguretat Viària a Europa, com a proposta de resolució del 
Parlament Europeu reconeix que per quilòmetre recorregut la probabilitat de morir en 
carretera per a un motorista és de 18 vegades superior al de l'automòbil. 

La Proposta de Resolució aprovada a l'abril de 2017 en el Parlament de Catalunya 
exposava: 1. Realitzar un estudi integral de tota la seva xarxa de carreteres, a fi de 
detectar punts "negres" o conflictius per a motoristes. 2. Substituir definitivament, de 
manera gradual, mitjançant dotació pressupostària pluriennal i no més enllà de 2020, 
el sistema de barreres de seguretat de «c» a principalment de tres sistemes SPM: 
SPM-Basic, Hiasa SPM-4 i de doble guarda- rails segons la priorització que determini 
l'estudi integral redactat per a totes les carreteres. 3. Incloure en la redacció dels nous 
projectes per a les actuacions en la xarxa de carreteres, mesures tendents a 
minimitzar les conseqüències dels accidents de motoristes i ciclistes, devent els 
projectes incloure de manera obligatòria els anomenats SPM segons la normativa i 
directrius tan autonòmiques com estatals, i seguint les recomanacions i el marc legal 
europeu.

S’acorda: 

Primer.  Realitzar un estudi dels punts negres de les carreteres dins del nostre municipi 
i canviar les barreres que puguin ser perilloses per als motoristes o ciclistes.
 
Segon. Donar trasllat a la Generalitat de Catalunya i el Departament de Territori i 
Sostenibilitat aquells punts negres que siguin d'afectació de les competències de la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per a instal·lar la protecció per als motoristes i 
ciclistes. 

Tercer. Donar trasllat al Ministeri de Foment del Govern d'Espanya d'aquells punts 
negres que siguin d'afectació de les competències de l'Estat dins de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya per a instal·lar la protecció per als motoristes i ciclistes.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190730&punto=5
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“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-AM), 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 (FORÇA CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs).

Abstenció:  José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per majoria absoluta.”
   
6. PRECS I PREGUNTES

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20190730&punto=6

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22:15 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico”.

La secretària acctal., Marta Puig i Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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