
 

 
 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIAL 

EN RELACIÓ A LA PROBLEMÀTICA DE LES VORERES 

 

 

Atès que a Llagostera hi ha carrers les voreres dels quals presenten una sèrie de dèficits 
(amplada insuficient, inexistència de vorera, desnivells pronunciats per guals anul·lats, 
finalització sobtada dels panots, pals de la llum al mig del pas) que obliguen els vianants a fer 
ús de la calçada, amb el risc per a la seguretat viària que això suposa. 

Atès que la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, i el Decret 135/1995, de 24 de març, 
de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat regulen amplades 
i altres aspectes que afecten a la mobilitat i l’accessibilitat. 

Atès que existeixen trams per on els vianants no poden circular amb seguretat a causa de la 
manca de vorera o que allà on n’hi ha, no compleix l’amplada lliure mínima prevista a la 
legislació vigent en matèria de mobilitat i de l’accessibilitat, (Llei 9/2003 de 23 de juny de la 
mobilitat, Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques). 

Atès que la seguretat viària es veu amenaçada per la manca d’un espai convenient per a la 
circulació de vianants, que es posen en perill a ells mateixos i a tercers. 

Atès que la conservació de la via pública i dels seus elements és una obligació bàsica, 
fonamental i ineludible de l’administració local. 

Atès que l’administració local ha de poder donar resposta, preferentment, a tot allò que afecta 
directament a les famílies i persones de Llagostera, les seves necessitats bàsiques i la seva 
seguretat. 

Atès que aquest és un tema molt sensible per als veïns, cosa que han expressat en diferents 
registres d’entrada, on denuncien la situació de precarietat de les voreres, i que les queixes 
d’aquests veïns suposen una demanda pública d’actuació davant el problema de seguretat. 

Atès que aquesta urgència justifica una actuació immediata, encara que planificada, d’acord 
amb el futur Pla de Mobilitat i el Pla d’Accessibilitat, pel risc innecessari que corren les 
persones, considerem que s 'han de donar prioritat a l’estudi i execució́ de les següents  
actuacions, 

Atès que aquesta urgència justifica una actuació immediata, en un dels aspectes que afecten la 
mobilitat, que és l’existència de pals de la llum a diferents trams de voreres, a la pr`+actica 
totalitat de zones de la població. 

Per això el Grup Municipal d’Esquerra Republicana a Llagostera proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents  

ACORDS 
 

Primer.- Elaborar un pla integral de manteniment de voreres, amb l’objectiu de facilitar els 
desplaçaments a peu, la seguretat dels vianants i millorar l’accés a persones amb mobilitat 
reduïda. Aquest pla, que haurà de formar part del pla local d'adaptació i supressió de barreres 
arquitectòniques, haurà d’incloure, entre d’altres, les següents actuacions: 



 Eliminar obstacles de les voreres, especialment pals de les companyies de serveis 
(llum, telèfon, etc.) a fi de facilitar també el pas a cotxets per a nadons o persones que 
van en carrets de compra o amb cadira de rodes. 

 Completar o reparar els panots que falten o estan trencats. 

 Eliminar la vegetació que envaeix el pas, provinent de l’interior de les parcel·les o dels 
mateixos arbres de la vorera. 

Segon.- Prioritzar la solució dels defectes que comportin més risc i problemes per als vianants i 
que no siguin especialment gravosos, com l’eliminació o modificació de pals de la llum i telèfon. 

Tercer.- Elaborar un calendari d’actuacions per a l’actual pressupost i els futurs que solucionin 
mica en mica els problemes d’accessibilitat del municipi. 

Quart.- Donar trasllat dels presents acords als veïns que han manifestat la necessitat 
d’arranjament d’algunes voreres de la població. 

 

Llagostera, 18 de març de 2015 

 
Moció no aprovada en la sessió del Plenari de data 30 de març de 2016  
(Vot favorable dels Grups municipals d’ERC-AM i ALL-E, i vot en contra del Grup 
municipal de CiU) 

 


