ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE MIRASOL
DE 25 DE JULIOL DE 2013

Assistents:
Sra. Immaculada Valderrama, (associació veïns Sant Joan Mira-sol)
Sr. Josep Lluís Lolo (associació veïns Mas Gener)
Sra. Ingrid Sumarroca (vocal de CIU)
Sr. Joan Serra (vocal de ICV-EUiA)
Sr. Alvaro Benejam (vocal de PP)
Sr. Aniol Pros (vocal de la CUP)
Sra. Mireia Sanjuan (vocal PSC)
Assitents per part municipal:
Sr. Francesc Carol, President del Districte
Sr. Francesc Serra, Director Obres Districtes
Excusats:
Sra. Iona Casadevall (Can Mates)
Sr. Josep Martí (vicepresident)
Sr. Pep Ordoñez (associació de Veins del Turó de Can Mates)

TEMES TRACTATS I ACORDS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta anterior
Temes pendents de l’anterior Consell
Informe dels grups de treball
Urbanització de la Capella de Sant Joan
Zona esportiva Av. Pompeu Fabra
Festa Major de Mira-sol
7. Torn obert de paraules

1. Aprovació de l’acta de anterior
Tots els assistent aproven l’acta anterior per unanimitat
2. Temes pendents de l’anterior Consell
Piscina de Mirasol
Esta pendent una reunió amb el Regidor Pere Casajoana i l’Associació de veïns de Mirasol per
redefinir el projecte anterior per transformar-lo en un altre menor i assolible per un operador
especialista.
Execcució 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
Arranjament de voreres de Mas Gener.
S’ha finalitzat la fase I i II, i properament licitarem la fase III. Agraïment especial a la participació
i col·laboració de l’Associació de veïns de Mas Gener.
Sra. Inma Valderrama pregunta per la instal·lació de bancs del Turó de Can Mates. Es comenta
que ja està programat.

3. Informe dels grups de treball
En el grup e mobilitat es va presentar el projecte del c. Josep Irla, de canvi de senyalització
horitzontal i vertical per tal d’eliminar un carril de circul·lació i guanyar un carril d’aparcament en
bateria. Les obres es faran a l’agost.
En el mateix grup també es presenta la proposta de canvi de sentit del c. Gurugú, del sector
Alps i travessies, per facilitar la mobilitat als veïns. S’endega un procés participatiu per
confirmar la voluntat expressada dels veïns, al igual que es va fer amb el cas anterior de Josep
Irla.
En aquest punt la Sra. Inma Valderrama demana que es comuniqui als veïns afectats el canvi
de límit de la EMD de Valldoreix amb Sant Cugat.
En quant al grup de Territori es van enumerar el temes resolts i la seva data:
programat

24/07/2013

Instal·lació de papereres

Turo Can Mates

Tancat

18/07/2013

punt de llum c. Santander 18 falla

Programat

25/07/2013

manca punt de llum c. Guadalajar, 1

Programat

25/07/2013

netejar el solar que hi ha Camèlies/Tarragona perill incendi

Tancat

19/07/2013

retirar sacs de poda Tarragona / Santander

Tancat

19/07/2013

retirar sacs de poda av. Madrid i en general tot Mira-sol

4. Urbanització de la Capella de Sant Joan
Ahir, dimecres 24 de juliol de 2013, a les 19h. el regidor d’Urbanisme i Obres va
presentar el projecte. Van assistir 85 veïns dels 143 convocats.
Adjuntem document de la presentació.
Es farà una urbanització integral. Es canvien també els arbres així com
telecomunicacions i altres.
Repartiment de costos: Els veïns paguen un 55 per cent de tot els costos. El
repartiment inicial es del 80% a càrrec dels veïns i el 20% al Ajuntament. S’aplica a la
part dels veïns els 300.000€ apartats de lliure disposició.
Comparativament amb la urbanització del carrer Alps, els veïns paguen un 12%
menys.
Finançament de les quotes dels veïns: Si es paga tot de cop un descompte del 5%
Pagament en 12 mesos, sense interès.
De 12 mesos a 5 anys: interès segons renda
Els 300.000€ descomptats a la part dels veïns ho seran per a tots els veïns de
l’urbanització, siguin o no de Valldoreix.
Sr. Humet del públic pregunta des de quan es podrà disposar del projecte per fer les
al·legacions. Francesc Serra respon que des de dimecres proper al taulell del
Ajuntament.
Sr. Lluís Sala del públic s’informa de fins on arriba l’urbanització de l’avinguda
Baixador.
Sr. Massanes des de el públic pregunta per el soterraments de les les línees de
telèfons. Francesc Serra informa que totes aniran soterrades incloent-hi la fibra òptica.
5. Zona esportiva Av. Pompeu Fabra
Inma Valderrama veïna de Mira-sol, presenta el projecte que els veïns de Mira-sol han
treballat amb l’objectiu de poder dur-lo a terme en 6 fases temporals diferents.
Les fases són necessàries poder licitar el abans possible un projecte petit i possible
per un operador del sector esportiu. L’operador ha de fer l’inversió inicial i gestionar el
funcionament del centre.
Adjuntem document de la presentació.
En Francesc Carol es compromet a convocar una reunió específica amb el regidor
Pere Casajona i Xavier Tizón.
Marina Casals del públic demana que es faciliti el màxim el seu inici.
Josep Maria Àngel del públic diu que el fet que es presenti aquest projecte en el
Consell de Barri es per implicar a totes les entitats.
6. Festa Major de Mira-sol
Va ser un èxit de participació i tothom esta satisfet amb l’organització.

7. Torn obert de paraules
Recollim les diferents demandes i propostes en el següent quadre:

Voreres molt malmeses per arrels

c. Osca (aprop de c. Saragossa)

Triangle de terra. Obra sense
acabar del projecte d'
urbanització,
des de fa 3 anys

Passeig Sevilla / c Mercat (costa parvulari
"El Niu")

Manca un fanal, des de sempre

c. Ordal, entre c. Saragossa i Av.
Montserrat Roig

Manca el que tindria que estar mes a
prop de la cruïlla, a on han succeït
diferents accidents per manca de
llum

Talar els arbres del sector CSJ, a
l'
octubre 2013

deixant la soca en el seu lloc, per
extreure-la amb el projecte d'
urbanització

Només és avançar una partida
pressupostaria del projecte
d'
urbanització, sense sobre cost

Obra sense acabar al retirar els
pals de serveis aeris, del projecte
d'
urbanització, des de fa 3 anys

c. Soria / c. Salamanca i travessies
properes

retirar sacs de poda

Av. baixador, 210. i en general a tot Mirasol

Comunicar als 14 veïns que van
passar ser de Valldoreix

Indicar quins serveis són de SC i quins de
l'
EMD (CAP, manteniment, recollida
vegetal, escola, poda,...

Ha avisat diferents vegades al 010, i
no te resposta

