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Acta de la reunió dels Grups de Treball de Mobilitat i Territori del Consell de Barri de Mira-sol, 
celebrada el dia 12 de juny de 2014 al Casal de Mira-sol a les 19.00h. 
 
Assistents convocats: 
 
Sr. Francesc Carol, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament, President del Grup de Treball 
Sr. Victor Martinez del Rey, Director de Territori i Qualitat Urbana 
Sra. Immaculada Valderrama (Ass. Veïns Sant Joan Mira-sol) 
Sr. José Luís Lolo (Assoc. Veïns Mas Gener) 
Sra. Iona Casadevall (Assoc. Veïns Can Mates) 
Sra. Carme Roca (AMPA Col·legi Catalunya) 
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament, actuant com a Secretari. 
 
Assumptes tractats (Mobilitat): 
 
1.- S’ensenya el projecte de carril bicicleta que uneix Mira-sol amb el institut Leonardo da Vinci. 
Es disposa ja de pressupost. La previsió es que l’adjudicació de les obres es faci al juliol i les 
obres al setembre/octubre 
 
2..- S’informa que s’estan fent aparcaments provisionals: un a prop del centre comercial de 
Mirasol, i l’altra a prop del HGC. 
 
3.- També s’informa que hi ha previst realitzar una campanya d’instal·lació de reductors de 
velocitat tipus coixí berlinès fets d’asfalt. S’ha fet la prova al Camí Antic de Terrassa de la 
Floresta amb bons resultats. Es posaran en una primera fase al carrer Saragossa i al carrer 
Ramon Llull. 
 
4.- S’ensenya i es debat sobre el disseny de la rotonda de Vallseca amb Bell-Indret. La previsió 
és que l’adjudicació de les obres es faci al juliol. 
 
5.- S’explica que s’ha fet el canvi d’ordenació viària del carrer Josep Ma. de Segarra tal com 
s’havia acordat en anteriors grups de treball. No hi ha hagut queixes dels veïns, per la qual 
cosa es considera que l’actuació ha estat ben vista pels veïns. Prèviament s’havien enviat 
cartes als veïns afectats i majoritàriament la resposta va ser positiva. 
 
6.- S’han fet unes primeres aproximacions per encabir una rotondeta a l’encreuament d’avda. 
Madrid amb c. Mira-sol, però aquestes primeres aproximacions semblen indicar que una 
rotondeta no hi cap i que tampoc solucionaria del tot el problema. 
 
Assumptes tractats (Territori): 
 
1.- s’ensenya la proposta d’arranjament dels clots de la riera així com la retirada de la clota que 
s’ha creat a l’alçada de Can Cabassa, el projecte ja ha estat comunicat a l’ACA i així que ens 
arribi l’autorització corresponent iniciarem els treballs de sanejament de la llera de la riera i 
eliminació de la clota. 
2.- s’informa que s’està treballant en l’adequació com a zona d’estacionament el terreny situat 
al carrer Arnau de Vilanova, un cop arranjat s’adequaran els parterres que actualment estan 
ocupats per vehicles davant de l’HGC. 
 
 
Torn de paraules: 
 
En el torn de paraules, sorgeixen les següents peticions: 
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1.- Hi ha un pas de vianants a prop de la Farmàcia de Can Mates que caldria millorar la seva 
senyalització.  
 
2.- Hi ha una placa de direcció prohibida al carrer Astúries amb carrer Guadalajara que no te 
sentit de ser.  
 
3.- La representant de l’AMPA del Col·legi Catalunya demana que es millori l’accés a l’escola. 
Ja hi varen haver reunions amb la direcció de l’escola. 
 
4.- a l’av. Baixador amb Guadalajara hi ha sacs de runa sense recollir. 
 
5.- al terreny situat al carrer Tarragona cantonada Camèlies hi ha rates. 
 
6.- al terreny Guadalajara amb Asturies hi ha molta brutícia així com rates 
 
7.- continuen havent-hi problemes amb la recollida dels sacs de poda. 
 
8.- es sol.licita fer una poda als arbres de la zona de la Capella de Sant Joan. 
 
9.- es demana col.locar una cadena per evitar l’entrada de vehicles a la zona dels horts de Can 
Mates. 
 
10.- es demana instal.lar una tanca a la zona de jocs de davant la Masia a Can Matas. 
 
11.- s’haurien de col.locar més bancs al carrer Josep Irla, es podrien treure del carrer Vallseca. 
 
12.- Hi ha un banc trencat a l’av.Barcelona entre Sòria i Sevilla 
 
13.- al carrer Bonaventura de Gayolà es va treure un arbre gran i s’ha plantat un de molt petit. 
 
14 .- s’ha de fer arribar l’estudi dels parterres de Can Mates a l’Associació. 
 
I sense altres temes a tractar, la reunió del grup de Mobilitat es tanca a les 20 h. 


