
 

 
ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE MIRASOL 

DE 22 D’ABRIL DE 2013 
 
 
 
 
Assistents:  
Sra. Immaculada Valderrama, (associació veïns Sant Joan Mira-sol) 
Sr. Josep Martí, Vicepresident Consell de Barri de Mira-sol (associació veïns Mas Gener) 
Sr. Josep Lluís Lolo (associació veïns Mas Gener) 
Sr. Pep Ordóñez, (Ass. Veïns Turó de Can Mates) 
Sr. Joan Danon (Associació de Veïns i Propietaris de Mira-sol) 
Sra. Ingrid Sumarroca (vocal de CIU) 
Sr. Joan Serra (vocal de ICV-EUiA) 
Sr.  Pere Soler (vocal de PSC) 
Sr. Alvaro Benejam (vocal de PP) 
Sr. Ignasi Bea (vocal de CUP) 
 
 
Assistents per part municipal:  
Sr. Francesc Carol, President del Districte 
Sr. Francesc Serra, Director Obres Districtes 
 
 
Excusats:  
Sr. Josep Llahí (Ass. De Veïns Verge del Carme) 
Sr. Josep Carles Canut, (Penya 195) 
Sra. Iona Casadevall (Ass. De Veïns Turó de Can Mates) 
 
 
 
 
TEMES TRACTATS I ACORDS 
 
 

1. Aprovació del acta del Consell anterior 
2. Dació de compte dels temes pendents de l’anterior Consell 
3. Dació de compte dels temes tractats als Grup de Treball de Seguretat i Mobilitat i de 

Territori i Qualitat Urbana 
4. Projecte d’urbanització de la Capella de Sant Joan 
5. Mobilitat i accessibilitat al Turó de Can Mates / Pla de Mobilitat a Mira-sol 
6. Festa Major de Mira-sol 
7. Precs i preguntes 

 
 



 

0. Punt previ: Mirasol-centre 
 
El Tinent d’Alcalde de Territori i Comerç, Josep Romero explica la important evolució que ha 
experimentat el Mirasol-centre, des de l’obertura de Mercadona. Ja queden pocs locals per 
ocupar que aniran obrin en breu. L’afluència de veïns de Sant Cugat i de fora, és important, 
sobre tot el cap de setmana. 
 
Esta aprovat millorar la senyalització pel costat de Can Mates i fer algun arranjament com les 
peces de gual que son massa altes. 
 
 
1. Aprovació del acta del Consell anterior 
Tots els assistent aproven l’acta anterior per unanimitat 
 
 
2. Dació de compte dels temes pendents de l’anterior Consell 
 
Piscina de Mirasol. 
Esta pendent una reunió amb el Regidor Pere Casajoana i els veïns de Mirasol per redefinir el 
projecte anterior per transformar-lo en un altre menor i assolible per un operador especialista. 
 
Execució del projecte d’arranjament de la zona verda, situada a la cruïlla c. Tarragona / 
Passatge Camèlies. 
Sols cal l’aprovació de l’EMD de Valldoreix per poder fer-lo. Tenim consignat els fons 
econòmics per executar-lo. 
 
 
3. Dació de compte dels temes tractats als Grup de Treball de Seguretat i Mobilitat, i de 
Territori i Qualitat Urbana 
 
El c. Josep Irla, guanya un carril sencer d’aparcament, reduint un carril de circulació, segons els 
resultat de la consulta veïnal, amb un gran consens.  
 
El c. Aragó torna a ser de doble sentit de circulació per guanyar mobilitat a Mas Gener  
Aquest mes finalitza la retirada dels serveis aeris (telefonia i electricitat), del sector recentment  
 
El c. Ignasi Barraquer, de Can Cabassa, queda prohibit aparcar en tot el seu recorregut. 
 
S’ha instal·lat la rampa que dona accés als veïns amb mobilitat reduïda, a la zona de jocs 
infantils, al costat de la Masia de Can Rabella, del Turo de Can Mates  
urbanitzat del c. Alps i Travessies  
 
Les obres d’arranjament de voreres de Mas Gener estan finalitzant la 1a fase i el proper mes es 
licitarà la 2a fase, totes a càrrec del fons de lliure disposició de Mira-sol  
 
El proper mes de juny tindrem un horts urbans disponibles a Mira-sol, darrera del Casal de 
Mira-sol. També es reservar un espai d’aquest solar, per ubicar el projecte de sostenibilitat 
ambiental i energètica, que promou la regidoria de Medi Ambient  
 
 
 
4. Projecte d’urbanització de la Capella de Sant Joan 
 
S’informa de les partides de projecte que l’Ajuntament assumeix íntegrament: Jardinería, 
Mobiliari, Senyalització i retirada dels arbres. Tanmateix s’informa que el pressupost del 



 

soterrament de FECSA representa un 26% del pressupost total, tot i que només formarà part 
de les contribucions especials les partides de baixa tensió, quedant exclòs el nou transformador 
de zona i totes les partides referents a mitja tensió. 
A finals de maig 2013 es convidarà a veïns per explicar el projecte, abans de la seva aprovació 
inicial. 
 
 
5. Mobilitat i accessibilitat al Turó de Can Mates / Pla de Mobilitat a Mira-sol 
Carrer Josep Tarradellas. 
 
Un cop explicats els temes del Grup de Treball de Mobilitat, al punt 3, en Francesc Carol, es 
compromet a convocar un Consell de Barri Específic per parlar del Pla de Mobilitat. 
 
 
6. Festa Major de Mira-sol 
 
Aquest tema es treballa àmpliament en la taula de treball de Cultura. 
Joan Danon, presenta i explica la cursa que faran amb 300 participants. Necessiten 
patrocinadors pels rètols i el xip de cada participant. Enguany la subvenció només va ser de 
300 €. 
 
 
7. Precs i preguntes. 
 
Josep Lluís Lolo, sol·licita que es faci carril bici fins a Mas Gener. Ara només arriba fins Can 
Cabassa. 
 
Antonio Martín, president de l’associació de veïns de la Capella Sant Joan, pregunta quan 
tindran la reunió amb el regidor d’obres, Pere Casajoana, per parlar del projecte d’urbanització. 
Demana que es girin les quotes contributives ajustades al preu real d’adjudicació, en comptes 
del preu de licitació, com va passar a Alps, per després tardar 6 mesos, desprès de finalitzada 
l’obra, per retornar un 32% als veïns. 
 
Joan Serra, demana es considerin elements que facin accessibles tots els jocs infantil de la 
ciutat, com a norma, i que no es tingui que intervenir sota petició. 
 
Imma Vallderrama, sol·licita un Consell Extraordinari de Mobilitat per parlar de la mobilitat a 
Mira-sol, l’Av. Baixador i les connexions a Valldoreix i autopista. 
Pere Soler, demana que es presenti el Pla de Mobilitat específic de Mirasol 
Jaume Massanés, demana que es convidin els veïns de Valldoreix, costat Av. Baixador. 
Lluís (veí), esta molt preocupat per la configuració que tindrà l’Av. Baixador, i ningú li dona cap 
resposta. Es comenta que sortirà aquest tema en el Consell de Barri extraordinari sobre 
mobilitat. 
 
Pere Soler, veu molt positiva la idea d’ampliar els horts urbans a darrera del Casal, i suggereix 
fer tallers amb el CEIP Catalunya. 
 
Pep Ordóñez, ofereix la seva experiència a l’ajuntament de BCN, pel projecte Horts urbans. 
 
Jaume Massanes, demana una font pels usuaris del nou skatepark, que te molt d’èxit. Proposa 
que els horts urbans es licitin amb bases que donin més punts a les persones més 
necessitades. 
 
 
 



 

Pere Soler, demana conèixer el saldo del Lliure Disposició de Mirasol pel proper Consell de 
Barri. També proposa arranjar la Masia Can Rabella, en format masoveria urbana. 
Té una queixa no resposta en referència a vegetació descontrolada a la cruïlla Pompeu Fabra / 
Passeig del Nard. 
 
Una veïna, diu de posar proteccions contra caigudes a la zona de jocs infantils i al pont, que hi 
ha a la mateixa àrea que comunica amb la pista de basquet. 
 


