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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 3 d’octubre de 2013 al Casal 
de Mira-sol a les 20.00h  
 
Assistents convocats: 
 
Sr. Francesc Carol, Regidor de l’Ajuntament, President del Grup de Treball 
Sr. Jordi Hosta, Inspector Cap de la Comissaria de Sant Cugat Mossos d’Esquadra. 
Sr. Francesc Garrido, Sergent de la Policia Local 
Sra. Mireia Sanjuan (Grup Municipal PSC) 
Sra. Immaculada Valderrama (Ass. Veïns Sant Joan Mira-sol) 
Sr. José Luís Lolo (Assoc. Veïns Mas Gener) 
Sr. Josep Martí (Assoc. Veïns Mas Gener) 
Sra. Iona Casadevall (Assoc. Veïns Can Mates) 
Sr. Francesc Serra, Director d’Obres als Districtes de l’Ajuntament 
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. 
 
També assisteixen a aquest grup de treball diversos veïns de Can Cabassa que volen exposar 
les seves opinions. 
 
Ordre del dia 
 
1. Actuacions derivades del grups de treball 
2. Canvis de mobilitat al carrer Josep Irla. 
 
 
Assumptes tractats 
 
La sessió comença a les 20.30h perquè l’anterior grup de treball de Territori ha acabat més tard 
de l’hora prevista. 
 
Temes de Mobilitat (secretari Sr. Muratet) 
 
1.- Es comenta en el si del grup de treball el resultat dels canvis viaris al carrer Josep Irla. Hi ha 
defensors i detractors de l’actuació feta. El Sr. Muratet defensa que l’actuació que s’ha fet va 
ser la que es va debatir i ensenyar en el grup de treball. S’ha aconseguit el resultat perseguit 
que era reduir la velocitat, però hi ha aspectes que cal millorar, com l’esborrat de les antigues 
marques ja que de nit es pot confondre amb la nova senyalització. Es demana també algun 
reductor de velocitat més. 
 
2.- Hi ha la queixa que a algun punt del carrer Josep Irla només hi ha banda reductora en un 
sentit i no al llarg de tot el carrer i això fa que els cotxes facin zigazaga. Mobilitat pren nota. 
 
3.- Es comenta que tant al carrer Àvila com a Rbla. del Jardí, en el pont sobre la C-16 es corre 
massa. Mobilitat agafa el compromís que posaran el “inforradar” que serveix per detectar 
velocitats. No multa. 
 
4.- S’informa de la nova aplicació de busos StQBus que permet saber en temps real l’arribada 
dels busos municipals de Sant Cugat (línies 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 11) a totes i cadascuna de les 
parades. 
 
5.- Informa que entre Vallseca i Bell Indret i fins que no es faci la rotonda s’ha canviat la prioritat 
existent a fi de millorar provisionalment la seguretat tal com es va agafar el compromís en 
l’anterior grup de treball. 
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6.- Els veïns de Can Cabassa formulen les següents peticions: 
 

- Alguna solució per reduir la perillositat a la corba del Tanatori (Montserrat Roig) 
- Que s’estudiï carrer Cadí d’un sol sentit. 
- Que a l’avda. Can Cabassa es fan proves de velocitat. Demanen que sigui zona 30. 
- Pas de vianants que mai s’ha pintat. Demanen que es pinti. 

 
 
Temes de Seguretat Ciutadana (secretari Sr. Garrido): 
 

1. Es va preguntar per part dels veïns sobre què es fa des de la policia sobre els ocupes 
de la casa de Camí de Sant Cugat al Papiol, 127. L’inspector del CME manifesta als 
veïns que, policialment, no es pot fer res més, tret la vigilància diària del lloc per part de 
dos cossos policials a Sant Cugat, doncs el propietari de l’habitatge no vol presentar 
denúncia per l’ocupació, és més ha donat permís per a la mateixa.� 

2. Els veïns s’interessen per saber l’estat dels robatoris als habitatges. L’inspector del 
CME informa que aquests no han pujat en quantitat i que, fins i tot, ha baixat el 
percentatge respecte el mateix període de (estiu) l’any 2012. Informa, així mateix, que 
els robatoris són del tipus “oportunista” i que en Mira-sol no hi ha gairebé robatoris 
violents.� 

3. Veïns de la zona de Can Cabassa, representats per primera vegada en aquest Grup de 
Treball, es queixen de diversos temes per la zona d’aquest sector:� 

� Sobre l’excés de velocitat dels vehicles a l’av. de Can Cabassa. Se li dóna resposta 
sobre l’actuació del radar de forma aleatòria a aquest carrer. 

� Sobre si es té coneixement d’enverinament de cap gos a la zona de la riera de Can 
Cabassa. No es té notícia des de la policia, però s’esbrinarà aquest extrem. 

� Sobre l’existència de rates a la riera de Can Cabassa i sobre el vessament d’aigües 
fecals a la mateixa riera (en aquest cas a la zona propera al Tanatori). S’informa que es 
donarà coneixement a Salut Pública a Medi Ambient de l’Ajuntament així com a l’ACA. 

 
 
Sense altres temes la sessió del grup de treball es conclou a les 21.30h 


