
 

 
ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE MIRASOL 

DE 28 D’OCTUBRE DE 2013 
 

 
 
Convidats: 
Sr. Rafael Gómez (representant de Càrites Sant Cugat) 
Sra. Marina Casals 
 
Assistents:  
Sra. Immaculada Valderrama (associació veïns Sant Joan Mira-sol) 
Sr. Josep Lluís Lolo (vicepresident del Consell de Barri de Mirasol) 
Sr. Josep Martí (associació veïns Mas Gener) 
Sra. Ingrid Sumarroca (vocal de CIU) 
Sr. Joan Serra (vocal de ICV-EUiA) 
Sr. Alvaro Benejam (vocal de PP) 
Sr. Ignasi Bea (vocal de CUP) 
Sra. Iona Casadevall (associació de veins de Turó de Can Mates) 
 
Excusats: 
Sr. Josep Ordoñez (Representant al Consell de Ciutat del Consell de Barri de Mirasol). 
 
 
 
Assitents per part municipal:  
Sr. Francesc Carol, President del Districte 
Sr. Francesc Serra, Director Obres Districtes 
 
 
 
 
 
 
TEMES TRACTATS I ACORDS 
 
 
1. Lectura i aprovació del acta del anterior Consell de Barri 
2. Informe dels Grups de Treball 
3. Informe de la situació d’urbanització de la Capella de Sant Joan 
4. Projecte del Casal de Mira-sol 
5. Torn obert de preguntes 
 
 
 



 

Fora de l’ordre del dia, el Sr. Rafael Gómez de Càritas Sant Cugat presenta la 
campanya de Càritas per buscar benefactors. 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior Consell de Barri 
 
Tots els assistent aproven l’acta anterior per unanimitat. 
 
 
2. Informe dels Grups de Treball 
 
Manca lliurar la darrera acta del Grup de Treball de Territori del 3/10/13 
Alvaro Benejam demana tenir amb més temps les actes dels grups de treball. El 
president Francesc Carol li recorda que també te la opció d’assistir directament als 
grups de treball. 
 
En referència al Grup de Treball de Mobilitat i Seguretat es destaca els canvis 
efectuats de senyalització horitzontal i vertical al c. Josep Irla. 
Respecte a la Seguretat, en Francesc Carol explica les actuacions dels helicòpters del 
Mossos. 
Des de el públic el Sr Massanés demana una reunió de Seguretat. Es comenta que es 
portarà l’ opció de fer una reunió de seguretat al proper grup de treball de Seguretat. 
El sr. Pere Soler demana augmentar el nombre de places d’aparcament del Tanatori. 
Des de el Col·legi Catalunya es demana que es vigili el fet de que hi ha molts cotxes 
que aparquen al lloc destinat a autobusos escolars dificultant l’accés d’aquests. 
 
En quant al Grup de Territori es va lliurar un document a tots els assistents, on es 
reflectia l’estat de totes les actuacions. L’estat pot ser tancat (finalitzat o desestimat), 
programat (està en llista per efectuar-se) o pendent (sense data prevista). 
 
També s’explica que el projecte d’arranjament de la zona verda, situada a la cruïlla c. 
Tarragona / Passatge Camèlies, està pendent de l’aprovació de l’EMD de Valldoreix 
per poder fer-lo. Tenim consignat els fons econòmics per executar-lo 
Des de el públic es demana tapar la claveguera de la Riera. 
 
3. Informe de la situació d’urbanització de la Capella de Sant Joan 
 
El projecte s’ha aprovat definitivament, junt amb la resolució de les al·legacions 
tècniques. Les al·legacions es comunicaran en breu a tots als interessats. 
 
També s’explica que la proporció de contribució per part de l’Ajuntament (20%), 
finalment arriba fins a un 45%, a l’hora de repercutir partides com la Mitja Tensió (MT), 
l’arbrat o d’altres depeses del Projecte. 
 
En Josep Maria Angel, de l’Associació de veïns de Capella de Sant Joan, reclama tenir 
una reunió amb el Regidor d’ Urbanisme i Obres, Pere Casajona, per planificar el 
projecte de la zona esportiva de l’Av. Pompeu Fabra. 
 
Ignasi Bea demana que es faci un sondeig entre els veïns per detectar les famílies 
amb diferents problemàtiques econòmiques. 
 



 

En Jaume Massanes, demana que s’estudiïn ajornaments de terminis de pagament 
fins els 8-10 anys. 
 
També des de el públic es demana si les empreses que es presenten al concurs per la 
Capella de Sant Joan s’ajusten als preus. En Francesc Serra confirma que sí. 
 
 
 
 
4. Projecte del Casal de Mira-sol 
 
Marina Casals, arquitecte i veïna de Mira-sol, presenta el projecte Mira-sol “Mirasol 
Fem Ambient”: El Casal de Barri com a instrument de sostenibilitat. 
Adjuntarem la presentació a l’espai web de Consells de Barris. 
 
En Francesc Carol, explica la imminent creació d’un perfil de Consell de Barri de Mira-
sol a Facebook per treballar aquest projecte. Es dirà “Mirasol Fem Ambient” 
Sr. Alvaro Benejam demana mes comunicació per part del Ajuntament sobre aquest 
tema. 
Sr. Josep Maria Àngel i Sr. Ignasi Bea comenten estar satisfets amb el projecte. 
El Sr. Pere Soler celebra la iniciativa. 
En general en el públic es celebra també la iniciativa. 
El Sr. Ignasi Bea demana implicació individual dels veïns. 
 
 
5. Torn obert de paraules 
 
En Josep Maria Angel, reclama la reunió pendent de convocatòria, amb el regidor Pere 
Casajona, per tal que s’expliquin les resolucions a les al·legacions del Projecte 
d’urbanització del Sector Capella de Sant Joan, en primer lloc als representants de 
l’Associació del Veïns 
 
En Jaume Massanés, demana que es tapi el tram de la riera de Mira-sol, des del camp 
de futbol, fins l’Av Baixador. Comenta que en aquest sector es realitzaran unes obres 
de CCEE molt importants i s’han de completar amb aquest intervenció. 
El Sr. Pere Soler diu que el PSC presentarà al·legacions sobre aquest tema al 
pressupost. 
La Guarderia El Niu, necessita unes pilones per tal de que els vehicles no s’hi apropin 
tant. 
 
Recollim altres demandes i propostes en el següent quadre: 
 
DESCRIPCIÓ OBRA LOCALITZACIÓ 

Males olors que desprèn alguna industria, alguns 
matins sobre les 8:30 am 

Zona alta del carrer Saragossa i d'altres indrets més 
elevats de Mira- sol Est 

Manca reductor de velocitat Passeig del Nard / Av. Pompeu Fabra 

Manca tanca de protecció de caiguda a la riera Al costat de la pista de basquet del Casal de Cultura 

Reduir la zona d'aparcament d'autocars Davant del CEIP Catalunya 



 

S'ha enfonsat el paviment. Arquetes de registre de 
residuals han quedat molt per sobre del nivell de 
l'asfalt 

c. Isidre Margenat 

Manca continuar el carril bici fins a Mas Gener  

Carril bici amb bonys molt sobresortits Montserrat Roig, entre Alps i HGC 

Sanejar Riera de Miras-sol Des de les pistes del Casal fins l'Av. Baixador 

Senyalització horitzontal esborrada Ordal / Montserrat Roig 

Invertir sentit circulació c. Gurugú 

Millorar accés i pk al Tanatori Montserrat Roig 

Manca llum al camí de vianants d'accés a l'estació 
de HGC Per darrera del Tanatori 

Manca paviment al camí vianants d'accés a 
l'estació de HGC Per darrera del Tanatori 

Manca tapa de residuals, dins la riera A l'alçada d'Av. Baixador 

Manca llum a la placeta 6b c. Ordal / c. Saragossa 

 
 


