ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE MIRA-SOL
DE 29 D’OCTUBRE DE 2014

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

TEMES TRACTATS I ACORDS
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Urbanització Capella de Sant Joan.
3.- Informació dels grups de treball.
4.- Mira-sol Fem Ambient.
5.- Partida de lliure disposició.
6.- Torn obert de paraula.

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior Consell de Barri
Tots els assistents aproven l’acta anterior
2. Urbanització Capella de Sant Joan
Tots els 143 veïns ja han rebut la carta d’explicació de la quantitat a pagar i les dades
de contacte per fer consultes tècniques o econòmiques. Les obres s’iniciaran al
novembre 2014.
Jaume Massanés explica que van presentar una queixa al Síndic de Greuges de
Catalunya, al no obtenir resposta del Tinent d’Alcalde de Mobilitat, Urbanisme i Obres,
en referència al cobriment de la riera que creua el sector.
Pere Soler pregunta si Serveis Socials ha rebut demandes d’atenció, en vers a fer front
a les CCEE.
Josep Ma Angel suggereix que el termini de pagament, sense interès, de les CCEE
tindria que ser de dos anys, en lloc d’un com és ara. S’hauria de fer un decret específic
per modificar-ho.
Francisco Aguilar, veí del c. Menorca, pregunta sobre una casa ocupada al c.
Menorca, 10. Finalment, s’han trobat els propietari hereus i estan gestionant el
problema.

3. Informe dels Grups de Treball
Francesc Carol, explica els diferents acords del grup de Treball de Territori, Qualitat
Urbana, Mobilitat i també del grup de Treball de Cultura, que segueix amb Fem
Ambient.
Com a temes més destacats estan les millores a realitzar en el entorn de l’aparcament
del solar de l’Av. Can Cabassa, el carril bici entre l’estació de Mira-sol i el Leonardo Da
Vinci, i la nova rotonda de Vallseca / Bell Indret.
Cal fer una poda extra a Mas Gener, acordada a la visita del cap del Servei de Parcs i
Jardins, Jordi Torrijos.

4. Mira-sol Fem Ambient
S’està treballant coordinadament amb Fem Ambient.
Es presentarà un pla de treball basat en una graella d’espais i horaris possibles.

L'
objectiu és promoure els valors socioambientals a través de l’art i la participació. Una
festa ciutadana, oberta a tothom, que “neix de la participació ciutadana real, la que va
de la ciutadania cap a les institucions”.
El FesCamp és un projecte de reactivació social que “compta amb la singularitat de
que aporta una nova visió de posar en comú l'
art i el medi ambient, per treballar l'
art
des de la sostenibilitat: l'
art comunitari”.
“L'
objectiu és activar una actitud crítica positiva, alhora que consolidar el teixit social i
comunitari.
Els objectius de FesCamp són potenciar l'
art com a eina de creació de vincles i
d'
espais compartits; apropar la vida urbana a les diferents dimensions de la
sostenibilitat; recuperar valors ambientals; despertar la reflexió respecte l’impacta
ambiental de la vida al barri; facilitar eines d'
intervenció ambiental als veïns i veïnes;
reconnectar les pràctiques quotidianes amb l'
entorn natural més pròxim; revaloritzar el
patrimoni natural local; transformar la percepció del lloc; incentivar la interacció entre
entitats i residents; dinamitzar iniciatives existents; i potenciar la diversitat d'
activitats
als equipaments i espais públics del barri.
5. Partida de Lliure Disposició
Tenim 30.000 € reservats pel projecte de Fem Ambient i l’hort de darrera del Casal. La
resta del pressupost es treballarà en el grup de Territori del mes de novembre.
L’any vinent, 2015, tindrem 80.000 € més, dels quals, 72.000 € seran per inversió i
8.000 € per despesa corrent.
Josep Martí reclama les taules i cadires que es van comprar amb el lliure disposició del
2013.
6. Torn obert de preguntes
Josep Lluís Lolo comenta que manca grava, senyalització i enllumenat al solar habilitat
com aparcament, a l’Av. Can Cabassa.
Pere Soler no ha rebut l’acta del darrer Consell de Barri. Explica que ja va demanar en
l’anterior Consell de Barri, informació sobre la situació dels Bombers de Rubí i les
ambulàncies del CAP de Can Mates, i encara no ha tingut resposta.
També demana que s’estudïi ampliar l’aparcament del tanatori, així com la construcció
de la rotonda de comunicació a darrera d’aquest mateix.

Tanmateix, pregunta per la retirada de les torres d’AT de l’Av. Baixador, el projecte de
la piscina pública de Mira-sol, el Pla local de seguretat aèria davant de l’hospital, Can
Fontanals i la sortida de l’assentament gitano.
Imma Vallderrama es queixa de que hi ha molt contenidors trencats en tot el barri.
També demana les respostes del temes que li va presentar a Víctor Martínez, en el
darrer Grup de treball de Territori.
Josep Martí es queixa del estat de neteja dels carrers en general. La freqüència de pas
és superior a 15 dies, i opina que és molt insuficient.
Josep Ma Angel, pregunta sobre la manca de senyalització del carril bici i els seus
punts crítics de canvi de vorera.
Jaume Massanes demana que la recollida de voluminosos pugues fer-se por a porta,
per estalviar la deixadesa al costat dels contenidors.
Ma Angels Cuadras fa una reflexió de la participació en els Consells de Barri perquè
sigui més extensiva. Tanmateix demana que les Comissions de festes publiquin els
seu comptes anuals.
Al final de la reunió el veí del c. Saragossa / c. Sant Sebastià demana que s’ajusti la
reixa interceptora de pluvials, perquè fa molt soroll al pas dels vehicles.

