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Acta de la reunió del Grup de Treball de Mira-sol, celebrada el dia 26 d’abril de 2012 al Casal 
de Mira-sol a les 20.00h. 
 
Assistents convocats: 
 
Sr. Francesc Carol, Regidor de l’Ajuntament, President del Grup de Treball 
Sr. Francesc Garrido, Sargent de la Policia Local, Ajuntament de Sant Cugat, en nom del Sr. 
Josep Ma. Escarré, Inspector Cap de la Policia Local 
Sr. Òscar Bartolomé, Mosso d’Esquadra de la Comissaria de Sant Cugat, en representació del 
Sr. Jordi Hosta, Inspector Cap de la Comissaria de Sant Cugat Mossos d’Esquadra. 
Sra. Mireia Sanjuan (Grup Municipal PSC) 
Sra. Immaculada Valderrama (Ass. Veïns Sant Joan Mira-sol) 
Sr. Pep Ordoñez, (Ass. Veïns de Can Mates) 
Sr. Josep Carles Canut (Penya 195) 
Sr. José Luís Lolo (Assoc. Veïns Mas Gener) 
Sr. L.M. Valle (veí carrer avda. Josep Tarradelles) 
Sra.  Montserrat (veïna carrer avda. Josep Tarradelles) 
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament, actuant com a Secretari. 
 
Assumptes tractats: 
 
A la reunió del grup de treball hi han assistit una trentena de veïns i veïnes del barri de Mira-sol 
que fan palesa de la seva queixa amb diversos temes referents al nou Cap del Turó de Can 
Mates. 
 
Aquestes queixes són exposades per diferents veïns de Mira-sol i són: 
No hi ha cap telèfon per a que els puguin venir a buscar al Cap un cop han acabat la visita. 
Es queixen de com s’ha fet la divisió territorial. 
Demanen explicacions de per què hi ha una normativa que fins d’aquí a sis mesos no es pot 
demanar canvi de Cap. 
En presentar algunes queixes al Cap, des d’aquest no s’ha donat resposta dient-lis que no hi 
havia cap responsable. 
 
El Sr. Josep Ma. Àngel demana el següent: 
Estudiar la possibilitat que hi hagi un bus directe des de Mira-sol al Cap Turó de Can Mates. 
No hi ha aparcament per usuaris del Cap. 
Que la única resposta que han rebut és que si hi ha persones amb problemes de mobilitat es 
resoldrà cas per cas, però que aquesta solució no els hi és vàlida i que el tema de l’autobús es 
resoldrà d’aquí a sis mesos i això els sembla insuficient. 
Els anàlisis són de 8.00h a 9.00h i que per arribar a les 8.00h s’ha de sortir de casa a les 7.00h 
del matí. Es volen solucions ja. 
 
El Sr. Valle, demana els motius del perquè està prohibit aparcar a l’avda. Josep Tarradelles. 
Comenta que hi ha una zona clarament definida per aparcament de vehicles completament 
preparada i que era una promesa del Sr. Recoder que els va dir que allà podrien aparcar. 
Comenta que si deixes el cotxe allà, la Policia Local el multa i els deixen ni fer càrrega i 
descàrrega. Hi ha escasses places d’aparcament en el barri i els veïns d’allà es queixen de que 
no es pugui aparcar. 
 
El Sr. Francesc Carol, president del Grup de Treball dóna la paraula al Sr. Albert Muratet, 
responsable de Mobilitat de l’Ajuntament, per donar resposta als dos temes proposats des del 
públic assistent. 
 
El Sr. Albert Muratet, intenta primer explicar quin és l’objectiu d’aquests grups de treball i que 
avui és el dia de constitució d’aquest grup de treball. L’objectiu d’aquests grups de treball és 
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que tècnics municipals i els representants del veïns treballin de forma conjunta els temes que 
preocupen i afecten al barri de Mira-sol i que per això els temes s’han de poder portar treballats 
amb anterioritat i per tant, aquest no és un espai on es puguin donar solucions als veïns sense 
que abans s’hagin pogut treballar els temes prèviament. Avui només es tractava de crear el 
grup de treball i no s’esperava la participació d’un grup tant nombrós de veïns de la zona. 
 
En quant al tema de l’aparcament de l’avda. Joan Tarradelles, s’explica que a l’any 2009 i com 
a conseqüència de peticions veïnals, es va procedir a regularitzar per part de l’Ajuntament la 
prohibició d’aparcament en aquest carrer. S’explica que el senyal existent, la S-28, porta 
implícita tres restriccions: que el vianant té prioritat, que la velocitat màxima és de 20 kms /h i 
que queda prohibit l’aparcament excepte en zones on quedi explícitament marcat. En aquest 
sentit s’acorda finalment, que, atès que sembla ser que hi ha opinions oposades del mateix 
veïnat crear un grup específic de treball per arribar a un consens en aquest tema. 
 
En quant al tema de l’autobús s’explica que en l’actualitat tant la línia 2 com la línia 7 arriben al 
Cap del Turó de Can Mates. Que s’ha allargat la línia 7 i que la línia 2 s’ha posat parada davant 
del Cap, fent-la entrar pel lateral de la carretera. Que des de Mira-sol no hi ha autobús directe, 
però que hi ha la combinació amb la línia 2, fent transbordament a l’avda. de l’Enllaç o a 
l’estació. Que el temps d’anada és de 45 minuts en promig incloent el temps de 
transbordament. S’acorda que s’estudiarà la possibilitat de l’existència d’una connexió directa 
del barri de Mira-sol amb el Cap Turó de Can Mates. Aquest tema es tractarà en el Consell de 
Barri de Mira-sol, que està previst celebrar-se el dia 16 de maig. 
 
El Sr. Manel Félez es queixa que a la nova parada del Cap Turó de Can Mates no hi ha 
marquesina. 
 
Altres temes tractats en el sí del Grup de Treball: 
 
Temes de Seguretat Ciutadana: 
 
Al carrer Pla hi ha hagut molts cotxes robats. 
Hi ha gamberrisme. En concret al carrer Salamanca hi ha hagut cotxes cremats. 
 
La Sra. Mireia Sanjuan comenta que viu a prop del carrer Salamanca i sap com va anar 
l’incident. Que es va cremar el contenidor i d’aquí el cotxe que hi havia al davant, i aquest va 
explotar i va haver-hi un regalim de benzina que va provocar que es cremés un altre cotxe. 
 
També es parla de que hi ha nens que tiren pedres als cotxes aparcats a Mira-sol. Es demana 
la col·laboració amb els Mossos. 
 
Temes de Mobilitat. 
 
Els representants de l’AAVV Mas Gener demanen que s’estudiïn els següents temes: 
1. Carrer Aragó de dues direccions 
2. Avda. Baixador: Que es substitueixin els actuals reductors de velocitat (tacs) per altra forma 
més efectiva 
3. Que s’estudiï una corba perillosa existent a Mas Gener, sector Polis Alfa. La solució passa 
per fer el carrer d’una sola direcció. 
 
El Sr. Canut demana que s’estudiï: 
1. Senyalització carrer Tarragona – Lleida, Avda. Madrid, Sant Sebastià – Lleida. La idea és fer 
direccions úniques com ja es va fer a altres parts del barri amb bons resultats. 
2. A Sabina Canyameres hi ha un mirall que no es veu. 
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Els Srs. Valle i Sra. Montserrat reiteren la necessitat d’estudiar la possibilitat de permetre 
l’aparcament a l’avda. Josep Tarradelles. S’acorda que es fixarà dia de reunió per tractar 
aquest tema. 
 
 
 
 
 
I sense altres temes a tractar, es tanca la reunió a les 22.00h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


