ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE MIRA-SOL
DE 19 DE FEBRER DE 2014

Assistents:
Sra. Immaculada Valderrama (Associació veïns Sant Joan Mira-sol)
Sr. Josep Lluís Lolo (Associació veïns Mas Gener)
Sr. Josep Martí (Associació veïns Mas Gener)
Sr. Alvaro Benejam (vocal de PP)
Sr. Joan Serra (vocal de ICV-EUiA)
Sr. Pere Soler (vocal de PSC)
Sr. Ignasi Bea (vocal de CUP)
Assitents per part municipal:
Sr. Francesc Carol, President del Consell de Barri de Mira-sol
Sr. Francesc Serra, Director d’Obres als Districtes
Excusats:
Sra. Iona Casadevall (Can Mates)
Sra. Ingrid Sumarroca (vocal de CIU)

TEMES TRACTATS I ACORDS
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Capella de Sant Joan; aprovació de la partida de lliure disposició
3. Informe dels grups de treball
4. Seguiment dels acords de l’anterior Consell
5. Torn obert de preguntes

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior Consell de Barri
Tots els assistent aproven l’acta anterior, a excepció de Pere Soler (vocal de PSC) que
vol esmenar-la per afegir la proposta que el seu grup va presentar en quant als ajuts
econòmics necessaris per disminuir les quotes de contribucions especials del projecte
d’urbanització del sector Capella de Sant Joan.
2. Capella de Sant Joan; aprovació de la partida de lliure disposició
Francesc Carol fa lectura del document adjunt de l’Àmbit de Governança i Economia.
Tots els membres del Consell i veïns assistents ratifiquen l’acord d’emprar 300.000 €
de la partida de lliure disposició del Barri de Mira-sol, per reduir les quotes veïnals de
les contribucions especials del Projecte d’Urbanització del sector Capella de Sant
Joan.
3. Informe dels Grups de Treball
Francesc Carol, explica que el regidor Pere Casajoana i el regidor d’esports Xavier
Tizón convocaran, el proper mes de març, una reunió amb l’associació de veïns de
Capella de Sant Joan per parlar de la futura zona esportiva de l’Av. Pompeu Fabra.
En el cas de la Pedrerera Berta, l’Ajuntament de Sant Cugat presentarà al·legacions
d’indole mediambiental i urbanístiques.
S’està estudiant la millor solució dels dos aparcaments provisionals, un davant el
Restaurant Can Cabassa, i l’altre al solar del c. Arnau de Vilanova.
També s’està estudiant, per part de Promusa, una solució d’accessibilitat a Mira-sol
centre, amb l’ascensor privatiu del pàrquing.
En Francesc Carol explica que es destinaran 30.000 € del lliure disposició 2014, a
l’ampliació d’horts urbans a darrera del Casal, dins el projecte Mira-sol VIU.
També s’empraran 8.000 €, del lliure disposició (partida despesa corrent), en
processos de participació ciutadana.
Altres punts de Miras-sol a on s’estudiarà implementar altres horts urbans sóna Mas
Gener i al Turo de Can Mates.
Des de Mobililitat, un cop estudiat, es deixa en stand-by el projecte d’aparcament del
CAP de Can Mates. Actualment si pot aparcar sense problemes.
Francesc Carol explica el seguiment de robatoris de coure. En tenim menys però no
hem pogut eradicar-los, encara

4. Seguiment dels acords de l’anterior Consell
Seguim amb el projectes de millora de l’aparcament als voltants del HGC i FGC Mirasol.
Seguim amb Promusa la millora de la gestió del clima i el jardí, al edifici de La
Caserna.
5. Torn obert de preguntes
Han robat els cables d’acer del Pon de Can Ganxet.
Han robat el cables de l’enllumenat públic de darrera al Tanatori (accés a FGC)
Continuen les males olors puntuals al Barri, sobre tot els dilluns a primera hora del
matí. Ignasi Bea, creu oportú centrar l’investigació sobre les instal·lacions de TMA.
Pere Soler demana el Pla d’emergència aèria a l’entorn de l’HGC, i incorporació al Pla
de Mobilitat.
Josep Martí diu que l’helicòpter s’eleva en direcció perillosa sobre les cases, en
compte de fer-ho sobre l’autopista.
Andres Martín pregunta si la carretera de Rubí, davant de l’Institut Leonardo Da Vinci
pertany al Consell de Barri de Mira-sol
Manca un mirall a la cruïlla Av. Josep Tarradelles / c. Bonaventura Ventura Gayolà
Alvaro Benejam demana es faci una campanya explicativa de la recollida de
voluminosos per disminuir els trastos abandonats a les voreres.
La Guarderia El Niu, necessita unes pilones per tal de que els vehicles no s’hi apropin
tant.
Altres peticions:
• Netejar de terres el carrer Entroncament, de Mas Gener
• Manca llum a dins el tunel (sota l’autopista) de l’Av. Electricitat
• Manquen fanals d’enllumenat al camí de vianants que va per darrera del
Tanatori, des de l’Av. Montserrat Roig a l’estació FGC Hospital General. És
molt necessari.
• Manca il·luminació a l’accés a l’estació FGC Mira-sol
• Pere Soler demana resposta pel proper Consell de Barri, a la pregunta de
perquè son tant diferents les bandes reductores de velocitat, davant del Col·legi
La Farga i davant del CEIP Catalunya.
• Manca arranjament del paviment a l’Av. Madrid / c. Burgos

