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GRUP DE TREBALL DE MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 
 
Acta de la reunió del Grup de Treball de Mira-sol, celebrada el dia 19 de juliol 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. Josep Ma. Escarré, Inspector Cap de la Policia Local 
Sr. Francesc Garrido, Sargent de la Policia Local, Ajuntament de Sant Cugat 
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. Josep Martí (Assoc. Veïns Mas Gener) 
Sra. Iona Casadevall (Assoc. Veïns Can Mates) 
Sra. Maribel Robert (Assoc. Veíns Can Mates) 
Sr. Jaume Massanes 
Sr. Antonio Martín (AMPA Leonardo da Vinci) 
Sra. Elisa Medina (AMPA Leonardo da Vinci) 
Sra. Yolanda Lopez (AMPA Leonardo da Vinci) 
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament, actuant com a Secretari. 
 
Ordre del dia: 
 
1.- Trajecte del bus de la línia 11 de Mira-sol (CAP) 
2.- Propostes per millorar la mobilitat al sector del Turó de Can Mates 
3.- Estacionament als carrers semivianantitzats de Can Cabassa 
4.- Ordenació de la zona HGC i estació FGC. 
 
Assumptes tractats: 
 
1.- S’ensenya per part de l’Ajuntament el plànol de recorregut de l’autobús, nova línia 11, que te 
l’objectiu de donar servei als veïns del barri de Mira-sol i arribar fins el Leonardo da Vinci i fins 
el CAP de Turó de Can Mates. S’acorda que el dia 3 de setembre es farà la inauguració. Es 
demana que en aquesta inauguració es convidi també als representants d’aquest grup de 
treball. Es dóna per bona la feina feta pels serveis tècnics municipals. 
 
2.- Es comenten les propostes de millora de la mobilitat al sector del Turó de Can Mates i que 
principalment consisteixen en: 
- Posar més aparcament a Josep Irla, en semibateria, per tal de fer més estret aquest vial i 
aconseguir així que minori la velocitat en aquest tram. 
- Entrada a carrer Tarradelles que sigui discontinua des de Vallseca 
- Bonaventura de Gayolà de dos direccions i permetre la sortida a Irla cap a l’esquerra 
- Estudiar també la perillositat de la sortida d’Antoni de Solanell o be canviar aquest carrer de 
direcció. 
- Estudiar també el canvi de direcció d’avda. de les Marines ja que té un gir estrany. 
 
S’acorda que des de Mobilitat s’estudiaran aquestes propostes, que quedaran recollides en un 
plànol amb l’objectiu que aquestes actuacions siguin realitzades durant el 2013. 
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3.- En quant als aparcaments semivianantitzats de Can Cabassa, s’acorda que han de tenir el 
mateix tractament que la resta de carrers on té preferència el vianant i per tant no s’hauria de 
permetre l’aparcament. 
 
4.- L’ordenació al voltant de l’estació de FGC i de l’HGC és de difícil solució, atès que hi ha un 
nombre important de cotxes aparcats allà. Es buscarà una possible solució al conflicte. 
 
 
I sense altres temes a tractar, es tanca la reunió a les 21.30h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


