
 

           
 
 
 
MOCIÓ DELS GRUPS D'ERC, ICV-EUiA I SOCIALISTA PER ARRANJAR ELS 
ACCESSOS AL CEIP DE LA FLORESTA 
 
Atesa la problemàtica d'accés de l'Escola de La Floresta. 
 
Atès les dificultat de trànsit que genera en un espai tant petit amb una mobilitat molt 
reduïda entre autocars, cotxes particulars i vianants. 
 
Atesa la inseguretat que genera per els escolars  la manca d'indicacions, verticals i 
horitzontals, de diferenciació entre les zones de pas per vianants i de vehicles 
motoritzats. 
 
Atesa la degradació de l'asfalt actual del camí d'accés a l'escola i la falta d’asfalt als 
últims cent metres abans de arribar a la escola, incloent la zona d’aparcament dels 
autocars. 
 
Atesa l'absència d'agents de la policia local que controlin el tràfic a la entrada i sortida 
de la escola en l'interior del camí a la Escola. 
 
Atesa la degradació de l'edifici per la manca d'obres de manteniment en el si de la 
Escola. 
 
Atesa la manca d’enllumenat al perímetre de la escola. 
 
Ateses les converses existents entre Ajuntament, Escola i Consell Comarcal de cara a 
una optimització de les parades de les  línies d’autobusos escolars. 
 
Atès que es va aprovar per unanimitat dels membres d'aquest Ple una moció per tal 
d’establir condicions de millora d’accessibilitat i asfaltat als equipaments públics de La 
Floresta.  
 
Atès que es va aprovar per unanimitat dels membres d’aquest Ple una moció per la 
implantació de Camins Escolars Segurs. 
 
El Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acorda: 
 
Primer: Prendre, amb urgència, les mesures necessàries per tal de pacificar el trànsit 
en l’entorn de l'Escola de La Floresta mitjançant una correcta  senyalització i 
diferenciació entre les zones de pas de vianants i de vehicles motoritzats que garanteixi 
la màxima seguretat per els escolars. 
 
Segon: Posar en marxa tots els elements necessaris per tal d'arranjar l'asfalt actual i 
completar el tram sense asfaltar fins la entrada a la escola incloent l’aparcament 
d’autocars per tal de garantir la seguretat dels escolars i vehicles. 



 
Tercer: Instal·lar l’enllumenat necessari a tot el perímetre de l’escola.  
 
Quart: Instar al Consell Comarcal del Vallès Occidental que no redueixi els serveis de 
transport públic pels alumnes de l'Escola de la Floresta. 
 
Cinquè: Posar en coneixement del Consell de Districte i el seu President aquesta 
problemàtica i que es contempli una part important dels diners de lliure disposició del 
districte per la inversió que sigui necessària 
 
Sisè: Tenir en compte i executar en el Pla d'obres de manteniment de les Escoles les 
demandes per l'Escola de la Floresta. 
 
 

Sant Cugat del Vallès 15 de juny de 2010 


