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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PDeCAT A L’AJUNTAMENT DE
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA DE NETEJA DE LES ZONES DE FRANJA
PERIMETRAL DE PROTECCIÓ D’INCENDIS I DE LES ZONES
VERDES I PARCEL·LES DE TITULARITAT MUNICIPAL A LES
URBANITZACIONS, PER TAL D’EVITAR L’AUGMENT DELS
ROBATORIS I DISMINUIR EL RISC D’INCENDI FORESTAL

Des de fa temps i tal com tots i totes som conscients, està augmentant el
número de robatoris a certes urbanitzacions del Maresme, el que crea
alarma i genera un clima de por e inseguretat.
Aquesta sensació de por i d’abandonament és el que pateixen
especialment els veïns de les diferents urbanitzacions del nostre
municipi.
Per tal d’evitat aquest robatoris és feina de tots i totes el posar les
mesures de protecció necessària per evitar-los.
Els propietaris a nivell personal han d’intentar dintre de les seves
possibilitats posar les diferents mitjans de seguretat i protecció a les
seves cases. També les diferents administracions han de fer els deures
per garantir la seguretat de tots i totes. L’Ajuntament també té les seves
obligacions i responsabilitats.
Segons hem llegit a la premsa referent aquest últims robatoris, els
lladres aprofiten la proximitat del bosc de les urbanitzacions per realitzar
els robatoris. Aquestes zones de bosc estan plens de camins i corriols
que són un bon accés i sobre tot escapatòria de la mateixa urbanització.
Si llegim el Decret 123/2005 de juny i la Llei 5/2003 de 22 d’abril, les
zones boscoses que estan a tocar de les urbanitzacions, estan
considerades com a zona de franja perimetral de protecció d’incendis
forestals. Tant el Decret com la Llei estableix que aquesta distancia de
neteja té que tenir com a mínim uns 25 metres.
En aquesta zona la tant el Decret com la Llei diu:
Distància mínima entre peus (arbres) 6 metres.
Vist des de l’aire les copes dels arbrers cobreixin només el
35% de la superfície de la franja com a mínim.
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Matolls: Cobertura d’un 15% de la superfície i les mates
aïllades a una distancia mínima de tres metres

Fent una visita ràpida a les diferents urbanitzacions del nostre municipi,
podem comprovar les franges no compleixen aquesta normativa, ni
s’acosta als mínims. Moltes d’aquestes franges fa temps que no se’ls hi
fa el manteniment ni la neteja adients.
L’estat d’abandonament i deixadesa de les franges de protecció a part
del gran perill en cas d’un incendi forestal, s’està convertint en un lloc
d’amagatall dels lladres. L’estat de les franges es una bona eina per a tal
que els lladres puguin actuar en més facilitat a l’hora de entrar a les
cases.
També recordar que dins de les urbanitzacions hi ha moltes parcel·les i
zones verdes que es obligació de l’administració local de tenir-les netes.
Només cal fer una petita excursió per comprovar l’estat en que es troben.
Per tot això el grup municipal del Partit Demòcrata proposa al Ple de
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER. Que es porti a terme i de manera urgent la neteja d’aquestes
franges de protecció per evitar que sigui un perill en cas d’incendi
forestal i un lloc d’amagatall dels lladres.
SEGON. Que es porti a terme la neteja de totes les zones verdes i
parcel·les municipals, començant per aquelles que estiguin a tocar de les
cases.
TERCER. Que les actuacions es facin en col·laboració de la policia local,
per a tal que sigui la policia la que indiqui quines son les zones més
urgents d’actuar.
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QUART. Que l’Ajuntament un cop feta aquesta actuació d’emergència
presenti al ple municipal el calendari de manteniment de les franges de
protecció d’incendis i zones verdes.

CINQUÈ. Que en menys d’una setmana des del present acord
comencen les feines de neteja.
Tanmateix el Ple decidirà.
Sant Cebrià de Vallalta, 24 de gener de 2019.

Jordi Marqueño i Bassols
Regidor
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