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Moció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA de Sant Cugat del Vallès per 
completar la urbanització dels districtes 

 
 
ATÈS que l'empresa Sorea i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès han acordat el 
retorn de 15 milions d'euros a l'Ajuntament per una mala interpretació del contracte 
de concessió de l'aigua a Sant Cugat, en tres pagaments de 5 milions d’euros 
durant els tres propers anys. 
 
ATÈS que als districtes de Mira-sol, La Floresta i Les Planes encara queden molts 
quilometres de carrers sense asfaltar. 
 
ATÈS que molts carrers dels districtes tenen greus deficiències en la seva 
urbanització (enllumenat, voreres, clavegueram, etc.). 
  
ATÈS que la urbanització d’aquests carrers és una reclamació veïnal permanent i 
que any darrere any s'ha anat prometent aquestes obres en tots els programes 
electorals. 
 
ATÈS que el manteniment d’aquests carrers suposa una constant despesa pública 
que solament soluciona els problemes de forma temporal (carrers com Pla, Pere 
Planas, etc.). 
 
ATÈS que aquests carrers, pel fet de no estar asfaltats o urbanitzats, no poden 
gaudir del mateix servei de neteja que la resta de carrers que si ho estan.  
 
ATÈS que tots el veins de Sant Cugat, sense distinció, tenen el dret de tenir els 
mateixos serveis. 
 
ATÈS que, per exemple, el cost per un veí amb una parcel·la de 500 m2 i 20 metres 
de façana l’any 2000 era de 9.561 euros, 14.420 euros al 2005 i 19.754 euros al 
2009, i que per tant cada any que passa el cost de les obres va augmentant tant per 
l’Ajuntament, que es fa càrrec del 20% dels costos, com per als veïns que es fan 
càrrec de la resta. 
 
 
Es sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Dedicar un 50% dels diners que l'empresa Sorea haurà de retornar en els 
proper tres anys per l’asfalta’t i millores d’urbanització dels districtes.  
 
SEGON.-  Buscar i estudiar l’aplicació de possibles subvencions externes 
(Diputació, Generalitat, Comunitat Europea, etc.) que permetin reduir l’impacte que 
el 80% dels costos d’urbanització té en els veïns i veïnes afectats. 
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TERCER.-  Millorar les negociacions amb les companyies de serveis per disminuir 
l’impacte del cost corresponent al soterrament de les línees elèctriques i de 
telefonia.  
 
QUART.-  Realitzar un projecte que contempli un inventari de les zones que es 
podran beneficiar amb les justificacions de la selecció i les prioritats d’actuació. 
 
CINQUE.- Presentar i informar als representants veïnals la planificació dels 
projectes abans de la seva aprovació. 
 
SETÈ.- Comunicar aquests acords a les Associacions veïnals, Consells de Districte 
i Grups de Treball.  

 
 

Sant Cugat del Vallès, 21 de gener de  2010 


