
 

Moció de Junts per Vallirana per a l’execució d’un pas segur per vianants a la connexió 

entre Vallirana i Cervelló situada al PK1237 de la N-340 

Exposició 
La no continuïtat de voreres que suposin un pas segur per vianants a la connexió entre Vallirana 

i Cervelló situada al PK1237 de la N-340 és una realitat històrica al costat Est del nostre municipi. 

En els darrers anys, la zona en qüestió ha patit un increment del trànsit de vianants (combinat 

amb l’augment de la velocitat del trànsit rodat fruit de la descongestió que ha suposat la 

inauguració de la Variant), degut al reclam que suposen, entre d’altres, el supermercat 

Mercadona o l’edificació d’habitatges plurifamiliar de relativament nova construcció al llindar 

amb Cervelló. Aquest nou escenari, a més, es troba a les rodalies d’una zona escolar que cada 

dia atrau per diferents mitjans de transport desenes de persones d’altres punts del municipi i, 

fins i tot, del municipi veí, d’on la seva primera parada d’autobús també pot considerar-se un 

reclam donat que, a diferència de Vallirana, pertany a la zona I del sistema tarifari de l’AMB. 

En l’actualitat i de manera històrica, els vianants d’aquesta zona, acotada entre la rotonda Est 

del municipi (davant de Mas Culleretes) i el llindar amb Cervelló, han vist interromput el seu 

itinerari segur donada la manca de voreres i/o, en el seu defecte, la manca d’una separació física 

efectiva entre trànsit rodat i de vianants al llarg de tot el tram: el sentit Barcelona consta d’una 

pseudo-vorera que incompleix les ordenances municipals relatives a mobilitat que, sovint, es 

veu ocupada pels vehicles que hi estacionen, mentre que el sentit Tarragona consta d’un petit 

terraplè amb desnivell a mode de cuneta en terres per la recollida d’aigües superficials.  

Acords 

Amb independència de la titularitat administrativa d’aquest tram de N-340 i del termini 

d’execució del projecte de remodelació del carrer Major, pels motius exposats anteriorment, el 

grup municipal de Junts per Vallirana proposa: 

Primer. En cas de titularitat local i, per tant, responsabilitat de l’Ajuntament, dur a termes les 

obres necessàries per tal de resoldre el problema actual de mobilitat per als vianants prèvia 

presentació i aprovació en ple de la solució proposada.  

Segon. En cas de titularitat corresponent al Ministerio de Fomento, estudiar la compatibilitat 

amb la carretera N-340 de l’execució de les obres necessàries per resoldre el problema actual 

de mobilitat per als vianants atès que es tractaria d’una construcció en Domini Públic en una 

travessera. 

Tercer. En cas de no poder justificar incompatibilitats amb la carretera N-340, sol·licitar al 

Ministerio de Fomento autorització per la realització de les obres necessàries per tal de resoldre 

el problema actual de mobilitat per als vianants prèvia presentació i aprovació en ple de la 

solució proposada.  

Quart. Establir un termini no superior als 6 mesos per donar resposta als punts primer, segon i 

tercer i, en cas de resolució favorable al punt tercer, establir un termini no superior a 6 mesos 

més per la licitació del projecte de la solució adoptada aprovada en ple.   

Vallirana, a 16 de Gener del 2020 


