
 

 

 
ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE MIRA-SOL 

DE 22 DE DESEMBRE DE 2014 
 
 
 
 
Assistents:  
Josep Martí (Vicepresident del Consell de Barri) 
Immaculada Valderrama (Associació de veïns Sant Joan Mira-Sol) 
Joan Sala (Associació de veïns de Mas Gener) 
Alvaro Benejam (vocal de PP) 
Joan Serra (vocal de ICV-EUiA) 
Pere Soler (vocal de PSC) 
Ignasi Bea (vocal de CUP) 
 
 
Assitents per part municipal:  
Francesc Carol, President del Districte 
Francesc Serra, Director d’Obres als Districtes 
 
 
Excusats:  
Josep Lluís Lolo (Associació de veïns de Mas Gener) 
Iona Casadevall (Associació de veïns de Can Mates) 
Ingrid Sumarroca (vocal de CIU) 
 
 
 
 
TEMES TRACTATS I ACORDS 
 
 
1. - Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2.- Informació del grups de treball. 
3.- Aprovació de partides de lliure disposició 2014. 
4.- 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. 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. 
 
Avui ha finalitzat el desmuntatge de les 12 torres elèctriques  de les línies d’alta tensió 
de l’Av. Baixador, un projecte llargament esperat i aconseguit en aquesta legislatura de 
Mercè Conesa. 
 
Les obres d’urbanització del sector Capella de Sant Joan, ja s’ha iniciat amb unes de 
les tasques més lentes, la tala integral de tots els arbres del sector. Seguidament 
s’executarà el canvi dels col·lectors de residuals. 
 
D’altres temes destacats són les obres finalitzades i en funcionament de l’aparcament 
del solar de l’Av. Can Cabassa i el carril bici entre l’estació de Mira-sol i el Leonardo 
Da Vinci. 
 
També s’ha fet la poda extra a Mas Gener, acordada a la visita amb Francesc Serra, 
Jordi Torrijos (cap del Servei de Parcs i Jardins) i Josep Martí. 
 
Mira-sol Fem Ambient, ja és un projecte actiu i consolidat que s’estén a La Floresta i 
Valldoreix amb 7 noves propostes 
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”. 
 
 
3. Aprovació de partides de lliure disposició 2014 
 
Tenim 30.000 € reservats pel projecte de Fem Ambient i l’hort de darrera del Casal. 
La resta del pressupost treballat dins el grup de treball de Territori, genera una llista de 
demandes que han de ser valorades econòmicament: 

• Generadors per les festes de Mira-sol (també per les carrosses reials de gener 
2015) 

• Barana de fusta al talús de la pista de bàsquet de davant del Casal 
• Punts per penjar informació de veïns, associacions i entitats 
• 10 papereres noves pel barri 
• Hidrosembra de la Rambla Baixador (el tram de Mas Gener) 
• Arranjament del caminet d’enllaç entre el c. Folch i Torres i el camí de la Salut 

 
Tot el saldo de lliure disposició 2014, que no es pugui destinar, passarà a romanent 
pel següent exercici 2015. 
 



 

 

L’any vinent, 2015, a més del romanents del 2014, tindrem 80.000 € més, dels quals, 
72.000 € seran per inversió i 8.000 € per despesa corrent. 
 
Ignasi Bea explica que el lliure disposició ha de servir per vertebrar el barri, en lloc de 
tapar forats del pressupost municipal en curs. 
 
Alvaro Benejam, diu que podríem recuperar l’assignació de lliure disposició que hi 
havia abans de la crisi, perquè el Consell de Barri tingui més oportunitats de projectes. 
 
Francesc Carol ho proposarà al Tinent d’Alcalde d’Economia. 
 
Pere Soler recorda que els acords del Consell de Barri no són vinculants, i que l’únic 
òrgan executor és la Junta de Govern Local. 
 
Joan Sala vol que primer es defineixi el funcionament del Consell de Barri, i després 
l’ús possible de la partida de lliure disposició. 
 
Francesc Carol confirma que el ROM aprovat no permet que els acords del Consell de 
Barri siguin vinculants. 
 
 
4. Torn obert de preguntes 
 
Josep Martí reclama les taules i cadires que es van comprar amb el lliure disposició del 
2013. També reitera la seva demanda de traslladar a FGC la necessitat de mantenir 
els ascensor oberts fins l’hora de tancament de l’estació, i no abans, com ja ha passat. 
Manca grava, senyalització i enllumenat al solar habilitat com aparcament, a l’Av. Can 
Cabassa. 
 
Pere Soler reitera la seva demanda de resposta en vers la situació dels Bombers de 
Rubí i les ambulàncies del CAP de Can Mates, i encara no ha tingut resposta. 
També demana que s’estudiï ampliar l’aparcament del tanatori, així com la construcció 
de la rotonda de comunicació a darrera d’aquest mateix. 
Tanmateix, pregunta pel 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 del mal estat del c. Pla  i demana arranjament amb sauló, 
sense esperar a que les obres facin el carrer nou. 
També reclama els projectes valorats de lliure disposició, segons acord del grup de 
treball de Territori. 
Torna a demanar que es fixi bé la reixa interceptora de c. Saragossa / c. Sant 
Sebastià. També explica que el nou carril bici cap a l’institut Leonardo té diferents punt 
crítics que es tindrien que resoldre. 
 
Josep Ma Angel, explica que el Consell de Barri és inoperatiu si no pot ser vinculant. 
Es queixa de la manca d’informació del nou pressupost municipal 2015, i que aquest 
no estigui territorialitzat. 
 
Francesc Carol discrepa de la seva inoperància, i remarca els projectes que han sortit 
d’aquest com el d’Entretallers i Fem Ambient 



 

 

 
Jaume Massanés espera resposta del 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. 
També demana que la recollida de voluminosos pogués fer-se por a porta, per 
estalviar la deixadesa al costat dels contenidors. 
 
Ignasi Bea remarca que vénen molts pocs veïns al Consell de Barri, un dels més grans 
de la Ciutat. 
 
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. 
 
Representat de Ciutadans diu que és difícil participar si no hi ha prou comunicació a 
veïns, o no es pengen les actes a temps per poder treballar-les. 
 
Joan Sola demana que es posin plafons per penjar anuncis i comunicats a veïns. 


