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Moció que presenta Jaume Massanés i Papell com a regidor no adscrit per a la 
finalització, en la seva totalitat, de la urbanització dels sector 11-13 de Mira-sol 
(Sant Cugat del Vallès) 
 

 
Al mes de març de l’any 2006 l’ajuntament va iniciar les obres per la urbanització 
integral dels sectors 11-13 de Mirasol.  
L’empresa Acciona Infraestructures va fer-se càrrec de les obres amb un cost total 
previst de 3,5 milions d’euros i amb una previsió de finalització de les obres de nou 
mesos. 
 
Un 80% dels cost es va repercutir als veïns mitjançant contribucions especials i una 
part important (14 a 18 %) era la partida de soterrament de les línies elèctriques i 
telefòniques. 
 
 
ATÈS que a dia d’avui l’obra presenta aspectes inacabats com voreres i vorades 
(veure carrer Salamanca entre altres). 
 
ATÈS que avui, desprès de cinc anys no s’han soterrat les línies telefòniques.  
 
ATÈS a que a dia d’avui els veïns ja han abonat la seva part de les obres. 
 
ATÈS a les repetides queixes dels veïns. 
 
ATÈS a les meves tres intervencions al Ple i dues més als Consells de Districte  
sense que s’hagin traduït en cap acció positiva i definitiva per part de l’equip de 
govern. 
 
ATÈS que els veïns de la zona tenen de mitjana de dos a tres talls de línia al mes 
per la manca de manteniment de les línies aèries. 
 
ATÈS que els veïns de la zona disposen d’una qualitat baixa de ADSL, normalment 
velocitats d’un mega i que això no sols repercuteix a nivell particular sino que també 
a nivell professional.  
 
 
Es sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- Revisió immediata de tots els defectes d’obra civil en voreres i vorades i 
el seu arranjament necessari de forma immediata. 
 
SEGON.- Concretar ràpida i definitivament els tipus d’entrades de les connexions 
telefòniques a las finques amb totes els veïns. 
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TERCER.- Establir amb Telefònica el calendari d’actuació per el soterrament perquè 
estigui finalitzat en el termini de dos mesos a partir de la data d’aquesta moció.  
 
QUART.- Revisar l’estat en que es troben algunes senyals de tràfic verticals. 
 
CINQUÉ.-  Informar d’aquests acords a la propera Comissió Informativa de Territori i 
al Consell de Districte de Mira-sol i al Grup de Treball corresponent. 

 
Sant Cugat del Vallès, 21 de març de  2011 


