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Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA de Sant Cugat del Vallès 

per millorar els serveis de neteja als districtes. 
 
ATÈS  que en el Plec de prescripcions tècniques del nou contracte de gestió dels 
serveis de neteja viaria del municipi de Sant Cugat del Vallès el govern municipal 
va excloure les zones de: 

• La Floresta 
• Les Planes 
• Sol i Aire 
• Can Barata 
• Can Cortes 

 
ATÈS que la explicació va ser que en aquestes zones la neteja seguirà sent 
responsabilitat de la brigada d’obres municipal. 
 
ATÈS que de forma periòdica es convoquen les reunions del Grup de Treball de 
Serveis Urbans als districtes i, amb la propera aprovació del nou ROM es 
constituiran nous grups de treball en barris que fins ara no tenien aquesta opció 
de participació en els afers territorials; entenent que el manteniment als Districtes 
no es pot entendre sense la participació dels veïns i veïnes.  
 
ATÈS l'històric dèficit de neteja d’aquests sectors i districtes.   
 
ATÈSES les repetides queixes del veïnat en els Consells de Districte i Grups de 
Treball de Serveis Urbans. 
 
ATESA la constatació de les limitacions que actualment presenta la brigada 
d’obres municipal, en mitjans i personal. 
 
Es sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Elaborar i presentar un inventari dels mitjans, humans i materials, que 
l’ajuntament dedica a aquests serveis de neteja i els costos que representa. 
 
SEGON.- Elaborar amb la participació dels representants veïnals i presentar, 
amb el màxim detall, la planificació prevista per la neteja en els sectors i districtes 
abans relacionats indicant  les rutes, dates, horaris i periodicitats. 
�

TERCER.- Elaborar amb la participació dels representants veïnals un 
procediment de control i seguiment dels objectius de la planificació de la neteja 
dels barris i districtes esmentats . 
 
QUATRE.-  Informar d’aquests acords i de la informació sol·licitada a la propera 
Comissió Informativa de Serveis Urbans i als diferents Consells de Districtes i 
Grups de Treball. 
 
 

Sant Cugat del Vallès, 21 de febrer de  2011�


