
 
 
  
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT PER 
A LA MILLORA DEL MANTENIMENT I NETEJA DE LA VIA PÚBLICA. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS   

 

L’estat de la ciutat no només no ha millorat en els darrers anys, sinó que ha empitjorat notablement: 
les voreres que estaven aixecades a començament de mandat continuen estant-lo (i augmentant en 
número); les zones inundables continuen inundant-se i provocant danys en episodis de pluges; les 
fulles que cauen dels arbres passen dies fins que son recollides, formant-se una pasta relliscosa i 
perillosa; l’entorn de la plaça del Monestir continua sent perillosament relliscós quan s’humiteja el 
terra, sense que s’hagi aplicat cap tractament; les plantes creixen sense control a molts carrers envaint 
l’espai de vianants i vehicles... 

Respecte d’aquestes qüestions, és necessari fer una sèrie de consideracions per justificar els acords 
que es proposen en aquesta moció: 

Les voreres aixecades suposen un greu risc per a la integritat física dels ciutadans, sobretot de les 
persones grans, que poden ensopegar i caure provocant-los greus danys. 

Així mateix, el paviment de la plaça d’Octavià i els seus voltants és molt relliscós quan s’humiteja, el 
que també suposa un gran risc de caiguda que pot tenir conseqüències greus per als vianants. No 
podem permetre que la gent gran que freqüenta aquest entorn hagi d’arriscar-se a patir caigudes cada 
cop que vol fer un passeig o anar al mercat de dijous i el terra és humit. 

Per una altra banda, les plantes amb un creixement descontrolat i sense cap manteniment que 
envaeixen moltes vies afectant a voreres i calçades han augmentat en els darrers anys i molts veïns 
s’han queixat d’aquesta deixadesa, que, apart de molestar, dona una mala imatge de Sant Cugat, 
tenint en compte, a més, que tenim la categoria de “Vila Florida”. 

Pel que fa a la pluja, l’acumulació de fulles i les inundacions, cal destacar que a les darreres dècades 
les pluges torrencials han augmentat a tot el món degut a la major retenció d’humitat a l’atmosfera 
causada pels gasos d’efecte d’hivernacle. A Espanya, la zona que s’ha vist especialment afectada per 
aquest augment ha sigut el llevant peninsular, amb inundacions que han provocat greus danys 
materials i personals i s’han emportat diverses vides.  

Podríem pensar que aquestes pluges abunden més al sud-est, però el cert és que Sant Cugat no és una 
excepció:  

Aquesta primavera i estiu passats vam patir diversos episodis d’inundacions que van afectar al conjunt 
de la nostra ciutat i que van tenir com a causa, en moltes ocasions, l’acumulació de fulles caigudes dels 
arbres i la brutícia acumulada en embornals que no s’havien revisat ni netejat.  



 
 
Les inundacions suposen un greu risc per a la població pels danys personals i materials que poden 
comportar, i Sant Cugat ha d’estar preparada per fer front a aquests episodis protegint les persones, 
els béns i el medi ambient.  

Així mateix, cal destacar que no només les inundacions suposen un greu risc, sinó que les fulles 
mullades acumulades al terra incrementen el risc de caigudes de vianants i d’accidents de trànsit degut 
a les relliscades, el que també suposa un risc per a la ciutadania.  

No podem permetre que les revisions i neteges es realitzin sempre a última hora quan la pluja ja ha 
començat i els embornals ja no traguen aigua, sinó que hem d’intensificar la neteja en certes èpoques 
on s’acumulen més fulles i brutícia als carrers per anar previnguts en cas de possibles pluges, i no haver 
de demanar a última hora una neteja ràpida i poc efectiva.  

Per tots els motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Sant Cugat proposa 
l’adopció dels següents:  

   
ACORDS  

  
PRIMER – Crear una dotació pressupostària ambiciosa per a la millora i reparació de les voreres i vies 
en mal estat. 
 
SEGON – Encarregar un estudi per solucionar el problema del paviment relliscós a la plaça d’Octavià i 
voltants, ja sigui amb algun tipus de recobriment o tractament antilliscant, per després procedir a la 
seva execució i solució d’aquest problema 
 
TERCER – Garantir el bon estat i controlar el creixement de les plantes i elements verds de les voreres 
i escocells de la via pública per evitar la seva afectació a la circulació de vianants i vehicles. 
 
QUART – Realitzar una revisió i neteja preventiva en profunditat de tots els embornals de la ciutat, del 
sistema de drenatge pluvial, dels trams urbans de riera que són competència del municipi  i  de la resta 
de zones inundables, així com reforçar el servei de neteja de la via pública en època de caiguda de 
fulles i després d’episodis de ventades que provoquin la seva acumulació en voreres i carreteres. 
 
CINQUÈ – Dotar al servei de Protecció Civil de Sant Cugat (tècnics, auxiliars i voluntaris), a la Policia 
Local i a la Brigada Municipal de les eines i maquinària necessària per fer front a episodis 
d’inundacions, dins els límits de les seves competències. 
 
Sant Cugat del Vallès, 28 de desembre de 2022  

  
  
Sr. Aldo Ciprian  
Portaveu del Grup Municipal Ciutadans  
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