
MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A LA RETIRADA DELS PALS DE LLUMS I ALTRES 

OBSTACLES QUE DIFICULTEN L’ACCESSIBILITAT DELS VIANANTS DE 

CARRERS DELS DISTRICTRES DE LA FLORESTA, LES PLANES I MIRA-SOL. 

 

1. Atès que en molts carrers i trams amb tipologies urbanístiques de baixa 

densitat com La Floresta, Les Planes i Mira-sol hi ha nombrosos pals de 

llum i de telefonia propietat d'empreses privades de serveis que 

dificulten l'accessibilitat dels vianants. 

2. Atès que de vegades en aquests pals conviuen la instal·lació de 

l'enllumenat públic amb la xarxa distribuïdora elèctrica i o telefònica i per 

tant es pot deduir que hi ha també  ús públic del pal per part de 

l’Ajuntament. 

3. Atès que hi ha nombrosos pals en mal estat amb el consegüent perill per 

la seguretat de vianants i vehicles. 

4. Atès que hi ha pals ubicats en el mateix lloc on eren abans de la 

urbanització d'alguns carrers malgrat la seva ubicació inadequada. 

5. Atès que moltes de les ubicacions d'aquests pals dificulten el pas dels 

vianants per les voreres i és  responsabilitat de l'Ajuntament garantir la 

seguretat i l'accessibilitat, especialment dels col·lectius amb mobilitat 

reduïda. 

6. Atès que les associacions veïnals han manifestat reiteradament als 

Consells de Barri, aquesta situació. 

 

 El ple de l'Ajuntament acorda: 

1. Fer un cens sobre l'estat i la ubicació dels pals de les instal·lacions de 

serveis (llum, telefonia i enllumenat públic) i d'altres obstacles a 

l'accesibilitat  de carrers i trams amb tipologies urbanístiques de baixa 

densitat com La Floresta, Les Planes i Mira-sol.  



2. Fer un pla de retirada i reubicació dels pals de les instal·lacions que 

obstaculitzin l'accessibilitat i que afectin la seguretat de vianant i 

vehicles. 

3. Retirar i reubicar els pals de les instal·lacions les quals en sigui 

responsable l'Ajuntament, sempre que sigui possible i, en cas que no ho 

sigui per motius tècnics, assegurar que no suposa un perill per a les 

veïnes i veïns.  

4. Demanar a les empreses propietàries de les instal·lacions la retirada i 

reubicació dels pals que són de la seva propietat i sancionar, si s'escau, 

les empreses que defugeixen de la seva responsabilitat. 

5. Fer l’estudi abans de finalitzar l’any 2017. El pla de retirada i reubicació 

es realitzarà durant l’any 2018.  

6. Informar als consells de barri de La Floresta, Les Planes i Mira-sol, a la 

Taula de Mobilitat Reduïda de sant Cugat, i a les empreses 

subministradores dels serveis propietàries de les instal·lacions. 

7. Dotar una partida als pressupostos de l’Ajuntament per al 2018 per 

poder donar compliment al Pla de retirada i reubicació dels pals de les 

instal·lacions que obstaculitzin l’accessibilitat i que afectin a la seguretat 

de vianants i vehicles. 

 

 

 


