
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA MILLORA DEL 

BARRI DE VOLPELLERES 

1. Atès que, el barri de Volpelleres és un dels barris més nous de la ciutat i encara 

es troba en creixement. 

2. Atès que, actualment la població del barri és lleugerament superior als 5.000 

habitants. 

3. Atés que, malgrat tots els serveis dels que ja pot gaudir el barri (biblioteca, 

supermercats, centres educatius,...) encara hi ha mancances, entre d’altres el fet de 

no tenir un caixer automàtic al barri. Servei que el veïnat ve demanant des de fa més 

de dos anys. 

4. Atès que, l’equip de govern quan se li ha preguntat al respecte de per a quan un 

caixer automàtic a Volpelleres, la resposta sempre ha sigut que està treballant i en 

converses amb entitats bancàries. 

5. Atès que, al desembre de 2015 quan es va publicar que la Centralitat de Mira-sol 

tindria un caixer automàtic, el Grup Municipal de Convergència va afirmar: “Hi haurà 

un caixer a Mira-sol per l’acció continuada i normal de la pròpia administració 

municipal en la millora dels espais públics i dels serveis a les persones.” (Cugat .cat, 

Cartes dels lectors. 11 de desembre de 2015). 

6. Atès que, considerem que Volpelleres precisa també d’una acció continuada i 

normal de l’administració municipal per aconseguir tenir un caixer automàtic a molt 

curt termini i per tant, poder donar aquest servei al veïnat. 

7. Atès que, a Volpelleres s’estan construint al voltant d’una desena de noves 

promocions i encara queden solars buits (susceptibles de properes obres a curt i mig 

termini). 

8. Atès que, les obres provoquen molèsties al veïnat tant pel soroll, la brutícia, el pas 

de camions, i l’ocupació de voreres, entre d’altres. 

9. Atès que, l’Ajuntament ha de vetllar pel compliment de la normativa sectorial 

aplicable i especialment l’Ordenança de convivència, per tal de minimitzar les 

molèsties que puguin generar les obres als veïns i veïnes. 

10. Atès que, altra de les queixes és la presència de rosegadors al barri i sembla 

procedeixen dels solars buits. 

11. Atès que, a l’Avinguda de Via Augusta hi ha un solar amb una estructura d’edifici 

sense acabar.  

12. Atès que, a aquest solar no té la tanca en condicions, perquè li falta la que seria 

la porta, i per aquest lloc entra gent i fins i tot alguns pugen a l’estructura de l’edifici 

amb la perillositat que comporta aquesta acció.    



13. Atès que, els propietaris dels solars estan obligats a mantenir-los tancats, nets, 

en condicions d’higiene, salubritat, seguretat i conservació. 

14. Atès que, l’Ajuntament ha de requerir als propietaris el compliment de les 

obligacions referides al punt anterior i, en el seu defecte, les ha de realitzar d’ofici. 

15. Atès que, al barri de Volpelleres no hi ha cap “pipi can”, ni parc d’esbarjo per als 

gossos. 

Per tot això, demanem al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat l’adopció dels següents 

ACORDS: 

1. Realitzar totes les accions necessàries per aconseguir que el veïnat del barri de 

Volpelleres disposi d’un servei de caixer automàtic el més aviat possible. 

2.Comprovar que les obres que s’estan realitzant a Volpelleres, compleixin amb la 

normativa, especialment en matèria de convivència, i requerir a les constructores, si 

escau, el compliment. Així com vetllar perquè les obres que s’hagin de realitzar a curt 

i mig termini, també ho facin, per tal de minimitzar les molèsties generades i les que 

es puguin generar al veïnat. 

3. Vetllar perquè els solars de Volpelleres es mantinguin en condicions d’higiene, 

salubritat i  seguretat. Nets i lliures de plagues, requerint als propietaris per a que 

realitzin les neteges i controls necessàries.  

4. Vetllat perquè els solars romanin tancats, i les tanques perimetrals es trobin en 

bon estat de conservació, requerint, si escau, als propietaris, per a que ho facin. 

5. Requerir urgentment al/als propietaris del solar situat a l’Avinguda de Via Augusta 

a que facin les reparacions oportunes a la tanca perimetral del solar per tal d’evitar 

que es pugui continuar accedint amb facilitat al recinte i pujar a l’estructura 

inacabada. 

6. Fer, si escau, d’ofici les actuacions d’urgència necessàries per a controlar els 

rosegadors i pel tancament del solar referit al punt anterior. 

7. Estudiar possibles ubicacions per a “pipi cans” i per a un parc d’esbarjo per als 

gossos al barri de Volpelleres. 

9. Comunicar aquest acords a l’Associació de Veïns de Volpelleres i al Consell de Barri 

de Centre Est. 

Sant Cugat del Vallès, 31 d’octubre de 2017. 

 

Aldo Ciprian, Portaveu Grup Municipal de Cs de Sant Cugat 


