Moció grup municipal CUP-PC zones verdes
Atès que la corporació metropolitana va aprovar l’any 1976 el Pla
General Metropolità (PGM-76).
Atès que aquest Pla distribuïa un total de zones verdes entre tots els
municipis que participaven en la Corporació. Com que hi havia
municipis on era pràcticament impossible que tingués cabuda el
percentatge de zones verdes que els hi tocarien (Hospitalet, Cornellà,
....) contra altres que sí que tenien espais verds (Sant Cugat del
Vallès, Montcada i Reixac, Sant Just Desvern o Sant Vicenç dels
Horts), aquests van sortir amb un percentatge més alt del que els hi
tocaria si el repartiment fos equitatiu per Municipis, essent Sant
Cugat del Vallès un dels més afectats.
Atès que moltes d’aquestes zones verdes es col·locaven en terrenys
privats, especificant en el Pla que haurien de ser expropiats a
requeriment dels propietaris si així ho demanaven.
Atès que un dels problemes afegits rau en el fet que moltes
d'aquestes zones no poden ser utilitzades com espais verds públics
perquè són barrancs i terrenys abruptes (a Valldoreix i La Floresta
molts estan al voltant de les rieres).
Atès que el PGM establia que havia de ser l’organisme superior que
va planificar que es fes càrrec de les expropiacions, en aquell
moment la Corporació Metropolitana de Barcelona CMB.
Atès que degut a la desaparició de la CMB per motius polítics, hauria
d’haver estat la Generalitat qui s’hagués de fer càrrec de les
expropiacions.
Atès que la realitat és que ha estat l’ajuntament de Sant Cugat qui
s’ha fet càrrec de les expropiacions a la nostra ciutat i que aquest fet
suposa un greuge comparatiu amb els altres municipis de l’Àrea
Metropolitana.
Atès que ara i des de fa uns anys hauria de ser l’AMB (Àrea
Metropolitana de Barcelona) , organisme que substitueix a l’antiga
CMB (Corporació Metropolitana de Barcelona) i que és l’organisme
que està al càrrec de la planificació urbanística del territori.
Atès que ja fa uns anys el Síndic de Greuges de Catalunya reclamà a
l’AMB que assumís els pagaments de les expropiacions d’aquests
terrenys qualificats com a zones verdes al PGM de 1976. Així doncs,

el Síndic es va posar al costat dels Ajuntaments, ja que aquests, de
cap manera, podien disposar dels recursos suficients.
El ple municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat acorda:
1er.- Demanar a l’AMB i/o a la Generalitat de Catalunya, que es facin
càrrec dels costos de les expropiacions de les zones verdes que hi ha
al nostre municipi.
2on.- Fer arribar aquest acord al govern de l’AMB i al govern de la
Generalitat.
3er.- Fer totes les gestions necessàries per aconseguir que siguin els
organismes de l’AMB i/o de la Generalitat qui es facin càrrec
d’aquests costos econòmics.
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