
 

ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE MIRA-SOL 
DE 20 DE MAIG DE 2015 

 
 
 
 
Assistents: 
Josep Martí (Vicepresident Consell de Barri de Mira-Sol) 
Josep Lluïs Lolo (Associació de veïns de Mas Gener) 
Magalí Robín (Presidenta Associació Can Cabassa- Mas Gener) 
Alvaro Benejam (vocal de PP) 
Francesc Aguilar (vocal del PSC ) 
Pep Ordóñez (Associació de veïns de Can Mates) 
Jana Casadevall (Associació de veïns de Can Mates) 
Carme Roca (AMPA Escola Catalunya) 
 
 
Assistents per part municipal: 
Francesc Carol (President del Consell de Barri) 
Francesc Serra (Director d’Obres als Districtes) 
 
 
 
TEMES TRACTATS I ACORDS 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2.- Torn obert de paraula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
Tots els assistents aproven l’acta anterior. 
 
2.- Repàs punts oberts sessió anterior i torn obert de paraula 
 
2.1. PMU de Can Cabassa 
 
A la reunió del grup de treball, posterior al Consell de Barri, es va decidir que aquest 
tema quedaria parat, pendent de la represa en el proper mandat. 
 
L’Associació de veïns de Mas Gener planteja el seu malestar per dos temes: 
 

• s’ha assabentat que l’Ajuntament ha fet reunions amb els veïns sense que 
s’informés a l’Associació 

• s’ha creat una Associació Can Cabassa- Mas Gener, cosa que ha creat 
confusió entre els propis veïns 

 
Per part de l’Associació Can Cabassa- Mas Gener indiquen que no es una nova 
associació, si no que és la creada al 2008 com a Assoc. Plaça Doctor Pila que ha 
canviat de nom. 
 
Álvaro Benejam: Es necessari fer una major difusió de la data en al que es fa el 
Consell de Barri per tal que els veïns hi participin. S’han de promocionar  les 
associacions per tal que al ciutadania les conegui i sàpiguen que poden canalitzar les 
seves necessitats a través d’elles. 
 
2.2. Aparcament c/ Josep Tarradellas 
 
Queda pendent  
 
2.3. Pressupost de lliure disposició 2014  
 
Josep Lluís Lolo: Dins del Pressupost de lliure disposició del 2014 es varen aprovar 
una sèrie de mesures que encara no s’han posat en marxa: 

• Tancament de la riera 
• Punts d’informació 
• Condicionament pas a FGC 
• Coixins Josep Irla 
• Neteja c/ Astúries i c/ Guadalajara 

 
Francesc Carol: Proposa fer un grup de treball en el que vingui també el Víctor 
Martínez de Territori per tal d’explicar l’estat de cadascú dels temes.  
(Pendent confirmar la disponibilitat per dimecres de la propera setmana) 
 
2.4. Obres Capella St. Joan  
 
Francesc Serra informa de la situació actual de les obres: 
 

• Estan al 55% del valor econòmic de certificacions 



 

• Previsió de finalització voreres a finals de juny 
• Previsió de finalització asfalt darrera setmana juliol o primera d’agost 
• La part relativa a telefonia quedarà pendent passat vacances 
• Els arbres es posaran tots a la tardor 

 
2.5. Poda arbres  
 
JLL L: La poda de Mas Gener estava prevista i encara no s’ha fet 
FC: Aquest tema es podrà tocar també al grup de treballa de Territori amb el VM 
 
2.6. Porcs senglars  
 
Medi ambient ha contractat una empresa de recollida amb xarxa 
 
2.7. Mobilitat  
 
Es proposa revisar la ruta de la Línia 2 d’autobús. 
 
2.8. Comiat Francesc Carol  
 
Francesc Carol s’acomiada al finalitzar la legislatura i la taula i assistents al Consell de 
Barri li agraeixen la seva feina feta dins l’organisme. 
 


