
 

 
 
 
MOCIÓ 1 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) A l'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS DEMANANT LA MILLORA EN EL MANTENIMENT DELS ESCOCELLS I ZONES 
SUSCEPTIBLES DE PATIR INCENDIS FORESTALS. 
  
 
PREÀMBUL 
 
La intensa pluviometria d'aquesta primavera ha facilitat de forma significativa el 
desenvolupament de plantes herbàcies i petits arbustos en tot el municipi. 
 
Aquestes circumstàncies s'han vist potenciades per l'eliminació dels tractaments amb glifosat, 
(segons es va aprovar en la moció institucional per declarar Sant Cugat municipi lliure de glifosat 
ajuntament el 18 de gener 2016). 
 
L'efecte combinat d'aquests dos factors ha estimulat d'una banda molts danys a les voreres amb 
la proliferació d'herbes que dificulten la circulació per als vianants alhora que suposa un factor 
de risc addicional d'incendis i un problema sanitari per a totes aquelles persones que pateixen 
al·lèrgies. 
 
Tenint en compte que un 40% del municipi de Sant Cugat és superfície forestal, les implicacions 
que això provoca són clares com a factor de risc per el municipi davant incendis forestals i com 
a problema sanitari. 
 
La proximitat de l'estiu i l'alt risc d'incendis que suposa la proliferació d'aquesta vegetació és un 
risc important que ha de contemplar-se de manera especial.  
 
 
Atès que: 
 

1. El desenvolupament sense control de vegetació ha provocat danys en escocells i voreres 
que dificulten la circulació de persones i que poden ser causa d'accidents (1) alhora que 
augmenten la incidència de problemes al·lèrgics entre la població sensible. 

 
2. La proximitat de l'estiu i la gran quantitat de vegetació desenvolupada suposen un alt 

risc d'incendi que requereix mesures addicionals de reforç en prevenció. 
 
3. La importància de que tots els actors implicats prenguin consciència del problema i 

concentrin i focalitzin els seus esforços per reduir els riscos i efectes de possibles 
incendis forestals. En aquest sentit, recordar L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA REGULADORA DELS USOS DE LES VIES I DELS ESPAIS 
PÚBLICS” que en l ´Article 106 ”Obligacions propietaris i ajuntament en matèria neteja” 
apartats 1 i 3 estableix la responsabilitat dels propietaris i/o llogaters en netejar els 
solars i/o immobles  i a l'Ajuntament exercir el control i la inspecció de l'estat de neteja. 



 

 

 

Per tot això exposat, el grups municipal de Ciutadans, proposa al Ple de l´Ajuntament l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
 

1. Primer.- Reforçar les mesures de manteniment i neteja d'escocells per garantir la 
mobilitat per als vianants i reduir el risc d'accidents i que puguin al seu torn ser 
origen d'incendis.  

 
2. Segon.- Instar al Govern local al fet que, en col·laboració amb l'Agrupació de 

Defensa Forestal, Bombers de la Generalitat i Protecció Civil, potenciïn les mesures 
de vigilància, neteja i manteniment de les franges de protecció en les zones 
urbanitzades en contacte amb el bosc i igual que la neteja i manteniment dels 
terrenys municipals. 

 
3. Tercer.- instar a l'alcaldia a la promulgació d'un bàndol per sensibilitzar a la 

ciutadania sobre el problema del risc d'incendis i recordar als propietaris de finques 
i terrenys sobre la seva responsabilitat en les tasques de neteja preventiva de les 
seves propietats. 

 
4. Quart.- Proposar a l'ajuntament que potenciï l'aplicació d'acabats en els escocells 

amb graves drenants i/o malles anti-herbes o similars que contribueixin a reduir 
aquests problemes. 

 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 30 de maig de 2018 
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