
 

 

Acta de la reunió del Grup de Treball de Mobilitat i Territori de Mira-sol, celebrada el dia 12 de 

febrer de 2015 al Casal de Mira-sol a les 19.00h. 

 

Assistents: 

 

Sr. Francesc Carol, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament, President del Grup de Treball 

Sr. Víctor Martinez del Rey, Director de Territori i Qualitat Urbana 

Sr. Albert Muratet, Cap del servei de Mobilitat 

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 (AAVV Can Mates) 

Sr. Josep Ordoñez (AAVV Can Mates) 

Sra. Roser Casamitjana (ICV) 

 

Assumptes tractats: 

 

1- s’acorda que amb els diners de lliure disposició es faran les següents actuacions: 

 - tanca a la riera situada als Jardins de Miquel Martí i Pol: 4900 euros 

 - punts d’informació a Mas Gener, Estació de Mirasol i Plaça Dr. Pila, 5.000 euros. 

 - 10 papereres a diferents llocs: 1000 euros 

 - acondicionar el camí d’accés a l’estació de FGC per darrera del Tanatori: 5600 euros 

 - acondicionar amb hidrosembra els espais deixats per les torres d’alta tensió: 18.000    

   euros. 

 - Coixins berlinesos a Josep Irla: 5.000 euros 

2.- es demana informació de la nova proposta de construcció d’habitatge a can Cabassa 

3.- es demana una revisió de l’estat general de les pistes de mas Gener, inclosa la zona de jocs 

infantils, bancs, etc. 

4.- es demana el calendari de neteja viària del barri. 

5.- es demana el desplaçament del contenidor de fulles situat al costat de les pistes. 

6.- es demana l’estat de la instal·lació de pantalles acústiques a la B30 i al carrer Vallseca. 

7.- es demana el tancament del parc infantil darrera la Masia de Can Rabella 

9- Es parla de la necessitat de canviar la freqüència del bus de la L-1 els diumenges i festius. 

Ara el recorregut, diumenges i festius, es fa en 30 minuts d’anar i 30 minuts de tornar i no es 

compleixen els horaris i això crea estrès al conductor, per la qual cosa, es considera adequat 

acceptar la petició de SARBUS d’incrementar a 40 minuts d’anar i 40 minuts de tornar. 

 



 

 

10 Leonardo da Vinci: Es dóna per bona la solució adoptada d’accés a l’ Institut del carril bici. 

Es comenten en el si del grup de treball les converses mantingudes amb l’AMPA i que són: 

compromís de posar separadors al carril bici i pintar en vermell la part separadora (part 

Boehringer), mirar què passa amb l’enllumenat, posar pilones de fusta en “l’aparcament dels 

avions” i establir converses AMPA, Ajuntament i Unió Ciclista per fer el camí escolar segur amb 

bicicleta de cara a la primavera. 

 

11 Es dóna per bona l’actuació de l’aparcament provisional a Can Cabassa, però amb motiu 

d’això es demana: pas de vianants al vial HGC-Rubí abans de la rotonda (vist des de Rubí) i 

posar més pilones perquè la gent se segueix colant.  

 

12 De la rotonda de Can Mates just després del vial que connecta per sota el pont amb 

l’Estació es demana que s’estudiï si, ampliant la rotonda, es pot millorar el gir a dreta. Mobilitat 

ho estudiarà. 

  

13 des de l’AAVV del Turó de Can Mates es demana que s’analitzi l’actual itinerari de la L-2 

dels busos. S’agafa el compromís des de Mobilitat d’estudiar aquesta línia per mirar la seva 

possibilitat de millorar els itineraris dividint l’actual ruta en dues, una que doni servei a Can 

Mates i l’altra al barri de Sant Domènec. 

 

14.- Des de l’AAVV de Sant Joan de Mira-sol es demana si el semàfor de plaça Borràs – centre 

comercial és intel·ligent (actuat) i en cas que pugui ser intel·ligent (actuat) perquè en el seu 

moment es varen deixar espires, que es miri la viabilitat tècnica de que funcioni de forma 

actuada (és a dir, sota demanda) 

 

15.- Es queixen de l’aparcament de cotxes a Josep Tarradellas. S’agafa el compromís que es 

traslladarà a la Policia Local. 

 

16- Es queixen que el vial que va de HGC a Rubí està fosc perquè l’enllumenat no funciona. Es 

passarà la queixa a Serveis Urbans. 

 

 

 

 


