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ORDRE DEL DIA 2/12/2015
1.- Constitució del Consell de Barri
2.- El Consell de Barri i processos participatius
3.- Informació municipal
4.- Premis Ciutat de Sant Cugat
5.- Torn obert de paraula

La tinenta d’alcalde de Presidència i Serveis Urbans, Cristina Paraira, dóna la
benvinguda: els consells no s’han pogut convocar abans perquè amb el nou mandat
s’han hagut de canviar els representants polítics i els vocals de les entitats. En aquet
mandat, un dels objectius prioritaris és que els consells funcionin millor i que siguin
operatius. El Consell de Mira-sol ha funcionat molt bé, algunes propostes nascudes en
aquest Consell s’han exportat a altres barris. Heu estat molt actius i innovadors. Vull fer
una felicitació i agraiment a les persones que en formeu part.
Volem que el nou mandat els consells siguin profitosos. En aquest nou mandat, s’ha
anomenat un comissionat de Participació, Joan Puigdomènech, per aprofundir en noves
maneres de participar, fer més propostes, estar millor informats.
Seguireu tenint un pressupost de lliure disposició, però a més d’aquest, hi haurà també
una part del pressupost d’inversions que es decidirà per mitjà d’un procés participatiu de
tots els veïns de Sant Cugat. Vull animar-vos i dir-vos que en aquesta nova etapa tots
tenim la voluntat de fer les coses i fer un Mira-sol millor pels que hi viviu.
Intervé el president del Consell de Barri, Damià Calvet: tinc l’honor d’haver estat designat
president del Consell de Barri de Mira-sol. Persones que m’han precedit m’han dit que
és un Consell que funciona molt bé, que es molt eficient i que es defensen els temes
amb contundència i perseverança.
Dóna lectura a la composició del Consell de Barri, anomenant els vocals dels grups
municipals i de les associacions i entitats del barri.
El president proposa com a sotspresident del Consell de Barri al president de
l’Associació de veïns Sant Joan, Xavier Barbany. Demana si hi ha alguna paraula.
En no haver-hi cap paraula, s’aprova el nomenament per assentiment i Damià Calvet
demana a Xavier Barbany que s’incorpori a la taula, amb la resta de vocals del Consell.
Calvet explica que es faran actes literals, que seran gravacions digitals de la sessió que
es penjaran a la web dels Consells de Barri i estarà a disposició de tots els veïns.
En aquest mandat, la voluntat del govern és fer de la participació una eina básica de
treball. És un objectiu que es concreta en el Comissionat de Participació Ciutadana que
coordina amb el seu equip els consells de barri i altres procesos de participació com el
que s’està fent a La Floresta.
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Intervé Joan Puigdomènech, comissionat de Participació Ciutadana: a les passades
eleccions totes les opcions polítiques van defensar la necessitat d’aprofundir la
participacio ciutadana. Per tant, la nostra intenció és la d’assajar diferents models per
incrementar la participació, hi ha diferents fórmules que anirem combinant.
D’una banda tenim els Consells de Barri, que com sabeu són cada 3 mesos. Però entre
Consell i Consell s’han de fer moltes coses, com els grups de treball, que han funcionat
bé. Grups de treball per abordar temes com el manteniment del barri, la mobilitat, la
seguretat. Els grups de treball són un bon mitjà perquè els veïns puguin tenir el contacte
directe amb els tècnics municipals. És un treball constant que s’ha d’anar fent dins del
barri.
A vegades, ens trobem també amb problemes o projectes molt específics d’un barri o
d’un sector del barri, on hi ha uns veïns afectats de manera molt directa, el veïnat té
una opinió, a vegades no coincident sobre el mateix tema o problema.
El que nosaltres, des de Participació, oferim és obrir un procés participatiu per aprofundir
en el tema, per recollir les propostes dels veïns de manera ordenada i arribar a unes
conclusions. Per explicar-ho millor posaré l’exemple del procés que estem fent a La
Floresta, en què hem estudiat amb els veïns com modificar el disseny de 3 places del
districte. Per tenir en compte tots els punts de vista sobre aspectes com el lleure, la
mobilitat, els vianants, els espais de joc per als infants, el transport públic, etc. En què
consisteix el procés? Primer anem a visitar les places, anem a trepitjar el terreny, parlant
amb el veïnat, fent fotos i recollint les primeres impressions sobre l’espai.
Després organitzem un taller per posar en comú la informació recollida i començar a
organitzar el caos. El caos és molt positiu, és creatiu però s’ha d’organitzar. I, en últim
terme, tornem a reunir-nos per concretar les propostes i arribar a unes conclusions.
Aquestes conclusions del procés participatiu seran les que després us farem arribar al
Consell de Barri, perquè en faci l’ús que consideri oportú. Els processos es podran fer a
petició dels Consells. Aquest tipus d’aprofundiment són processos com el Mira-sol Fem
Ambient, que va néixer aquí mateix.
Damià Calvet: nosaltres pretenem usar i abusar d’aquest processos, que estan molt ben
pensats i reglats. Jo he estat testimoni del que s’està fent a La Floresta i és sorprenent
i positiu el molt que es pot treballar en benefici del barri i de la ciutat.
Iona Casadevall (AVV Can Mates): em sembla molt bé que es facin aquests processos
però volem demanar des de l’AVVCan Mates que l’Ajuntament treballi amb totes les
associacions de veïns i que se’ns informi a totes les associacions dels temes. Que quan
es treballi algun projecte o alguna proposta, a banda dels veïns afectats, s’informi a
totes les associacions. Hi ha projectes dels que nosaltres no hem tingut cap informació
Joan Puigdomènech: el nostre compromís es no fer el salt a les AVV. Els processos es
fan justament per intentar detectar els problemes i les possibles solucions no quan el
projecte ja està realitzat pels tècnics, sinó al principi. Per tal de consultar al veïnat al
principi del procés, i així tenir en compte les opinions i propostes veïnals a l’hora de fer
els projectes.
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Xavier Humet (CUP) Tant important és fomentar la participació com que la gent senti
que participa. Per això demanem que es gravin les intervencions del públic, al final de
la sessió i que s’incorporin també a l’acta digital.
Damià Calvet: això ho farem, a partir del proper consell que disposarem ja de la gravació
digital.
Joan Puigdomènech: disposarem d’una partida pressupostària per millorar els recursos
tècnics dels Consells de Barri.
Damià Calvet: passem al punt 3 de l’ordre del dia per donar informació sobre temes
rellevants, temes d’obres i un parell d’expedients que ens consta que han causat certa
preocupació entre el veïnat. Alguns temes s’han tractat en reunions bilaterals que han
demanat algunes associacions de veïns. Amb la voluntat posar-ho en comú en el
Consell de Barri.
En primer lloc, constatar la finalització de les obres d’urbanització de la capella de Sant
Joan.
Un cop acabades, s’ha vist la necessitat de complementar les obres amb noves obres
que ja s’han parlat amb algunes associacions i que portarem a terme. Per extendre la
millora evident de la Capella de Sant Joan.
En segon lloc, l’actuació que s’ha fet a la carretera de Rubí per posar un semàfor i unes
escales per travessar un punt que era conflictiu i perillós, entre el Garden Center i els
usos comercials del costat de la carretera. Era una reivindicació molt fonamentada per
part dels usuaris. És una obra que ja s’ha fet, s’ha posat un semàfor i unes escales, i
que esperem que sigui una millora pel barri i per tots els usuaris.
Pel que fa als expedients que han causat preocupació en el veïnat i algunes
associacions. D’una banda hi ha el tema del complex esportiu de Mira-sol. És un solar
municipal d’equipaments que en el seu dia es va plantejar d’una determinada manera.
Es va fer una adjudicació d’una obra i d’una gestió d’una zona esportiva annexa a
l’escola i l’actual camp de futbol. Aquell projecte no va tirar endavant per problemes
econòmics de l’empresa encarregada de l’obra.

Després, l’Ajuntament va afrontar l’estudi d’aquest solar de manera interna amb Esports
i Urbanisme. Es va exposar en un Consell de Barri un Pla Especial, que és un Pla
urbanístic, una figura urbanística, no és un projecte, però més enllà d’això no hi va haver
més seguiment del projecte per part del Consell. El Pla es va aprovar inicialment al febrer
del 2015. Es va fer una consulta a la Generalitat sobre impacte ambiental i això ha
provocat una demora. La resposta de la Generalitat va ser que el Pla no té necessitat
d’informe ambiental i va passar a informació pública al setembre.
Aleshores l’administració va enviar una carta a l’octubre als veïns directament afectats,
com és preceptiu, i com que havíem perdut el fil del projecte, molts veïns es van alarmar
en rebre la carta. Es va plantejar una pregunta al ple municipal d’octubre sobre el tema.
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Volem tornar a començar aprofitant la feina feta fins ara. Encara no hi ha cap projecte.
El que tenim és un Pla Especial que no ens manarà. El que s’ha fet sempre serveix per
alguna cosa. Que quedi clar. No hi ha cap projecte ni estem a punt de fer res en el solar.
Plantejarem una discussió al Consell de Barri, tractar el tema en un grup de treball o, si
s’escau, en un procés participatiu. No sé si és el que cal perquè ja se’n va fer un sobre
aquest tema. Però si es demana, es considerarà. Estiguin tranquils perquè no hi ha cap
projecte, en podem parlar. Volem que en aquest solar hi hagi un equipament esportiu
però ben integrat tant al barri de Mira-sol com a la ciutat. Però el Pla Especial no ens
manarà.
Eloi Rovira: volia explicar-vos com afrontem des de l’Ajuntament una inversió en
equipaments esportius. Intentem equilibrar les necessitats del barri i les de la ciutat.
Volem donar sortida i encaix i mirem de manera global tota la ciutat perquè no podem
dotar tots els barris de tots els serveis.
En el cas de Mira-sol, hi ha una petició veïnal del complex esportiu de fitness, salut i
piscina, però quan això cau, seguim tenint present aquesta petició de la piscina. Hem
de donar sortida a totes les entitats i usuaris i aconseguir que el complex esportiu en el
seu conjunt tingui una vocació àmplia i global, i buscar el màxim d’eficiència de
l’equipament.
Intentar que tinguin ocupació durant tot el dia, que doni resposta a les necessitats del
barri i de tots els tipus d’usuari, siguin d’entitats esportives o altres col·lectius. Encabir
les necessitats com a municipi i com a barri.
Francesc Aguilà (PSC): demanem que el projecte es faci abans d’acabar el mandat.
Recordo que fa molts anys, a la festa major de Mira-sol, ja es reivindicava una piscina
per al barri. Es una reivindicació històrica. Espero que es compleixi aquest projecte.
Xavier Humet (CUP): respecte les obres de Capella de Sant Joan, cal dir que falten
coses per acabar com el soterrament de les línies elèctriques o el problema de les males
olors. S’han dissenyat uns embornals sense sifó que, quan baixa l’aigua de la pluja,
genera problemes de males olors perquè s’ha connectat la xarxa d’aigües pluvials i la
de fecals.
JM Àngel (ICV-EUiA): voldria aclarir que no ha existit cap procés participatiu sobre el
complex esportiu. Sí que es va fer una consulta als veïns sobre els usos del complex
però després es va fer un pla especial, en què els veïns no van participar, que va canviar
molt les previsions inicials. Va canviar l’objecte i la finalitat. Si tot això ha canviat tant,
considero que caldria fer un procés participatiu. Amb el projecte anterior hem tingut
moltes decepcions, els veïns han sortit escaldats. Espero que l’Ajuntament no ens falli
com ens ha fallat en el passat.
Damià Calvet: es pot dubtar de tot, és legítim però us asseguro que aquest Pla Especial
no és una guia, no evolucionarà, és un Pla que no derivarà en cap projecte. Recullo el
guant del procés de participació i si cal fer-lo, el farem.
Eva Lafuente (ERC-MES) volem preguntar si la resposta de Medi Ambient és per escrit
i si els usos es poden tornar a demanar.
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Damià Calvet: Espero que el complex sigui una realitat en aquest mandat. El Pla
Especial queda ajornat totalment. Formalment el que farem serà aturar el tràmit en junta
de govern i es donarà compte en el ple. La resposta sobre l’impacte ambiental és per
escrit.
Carme Roca (AMPA Escola Catalunya): vull recordar que l’escola Catalunya va cedir un
tros de pati quan havien de començar les obres del complex i que encara hi ha la tanca.
Per això demano a l’Ajuntament que tregui la tanca i que es pugui tornar a utilitzar aquest
espai com a pati escolar. Demanem que en aquest espai no s’hi projecti res i que es
tingui en compte que és un espai de l’escola.
Eloi Rovira: El que diu la Carme és cert. També cal recordar que el camp de futbol es fa
servir com a pati d’escola. La intenció és que l’escola pugui sortir beneficiada del
complex esportiu com a usuari de l’equipament.
Damià Calvet. Pel que fa al Pla de Millora Urbana Can Cabassa:
Es va finalitzar el tràmit del PMU i es va fer l’aprovació inicial i es va posar a informació
pública. Al final de la informació publica, una part dels veïns de Can Cabassa van
considerar que no havien estat prou informats, ni eren prou coneixedors del tràmit
d’aprovació. Els veïns van organitzar-se en una nova associació de veïns per defensar
el barri respecte el projecte del PMU.
Després d’un diàleg amb aquesta associació, es va constatar que els paràmetres del
PMU a criteri de l’associació de veïns no encaixaven prou bé en aquell sector, a nivell
de sostre, de densitat i de les dimensions de l’aprofitament. Al criteri dels veïns, excedien
el que seria raonable em aquella part de la ciutat.
Això es va recollir per part de l’equip de govern i en l’anterior mandat es va acordar
finalitzar el tràmit d’aquell PMU.
Per tant, estem en una situació anàloga a l’anterior del complex esportiu. I actualment,
aquell pla ja no és una figura vàlida i estem amb el comptador a 0. Això ja ha estat
liquidat per la Junta de govern i, a petició de l’AVV de Can Cabassa i Mas Gener, ho
portarem al ple de desembre per fer una dació de compte. És un acte més estètic que
altra cosa, perquè el Pla ja està finiquitat. Però així farem pública l’explicació en el ple
municipal.
El que haurem de fer a partir d’ara és un procés de participació sobre el què volem que
passi en aquest sector de Can Cabassa. Cal pensar en com acabar aquest tros de ciutat
amb la implicació de la resta del barri i com s’integra aquest solar i el seu entorn en la
ciutat ja consolidada.
Per tant, la petició formal que faig des d’aquí és encarregar un procés de participació
per Can Cabassa -. Mas Gener, de manera que el futur del que es faci sigui fruit de la
reflexió comuna del barri. No és un procés pel Pla de Millora, sinó per Can Cabassa.
Un altre tema fa referència amb l’anomenat punt negre de Rubí, que ha estat objecte
d’una campanya a les xarxes socials, que hi ha en uns trams de la carretera de Rubí
situats en els accessos de l’autopista B-30. Ens hem informat per veure què passava i
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per determinar la titularitat de les vies (entrades i sortides de l’autopista). El tram
problemàtic, el punt negre, és titularitat de l’Ajuntament de Rubí.
Hem parlat amb l’Ajuntament de Rubí i es farà mesurament de trànsit a la rotonda.
També hi ha un problema perquè aquesta rotonda no està il·luminada. Hem sabut que
la il·luminació pertany al Ministeri de Foment i ens diuen que està apagada perquè està
en mesura d’estalvi energètic. Hem demanat a Foment que s’encenguin les llums en
aquest punt.
Aquests trams on la titularitat està repartida entre diverses administracions sempre
resulta feixuc i problemàtic fer-hi actuacions. Per això el que farem serà demanar a
Foment el traspàs d’aquests trams situats a l’entorn dels accessos a la B-30 i sota el
pont de l’autopista. Volem poder governar aquests trams i veure la seva permeabilitat
per actuar en interès de la ciutat i no en interès dels titulars dels trams. Aquesta petició
de traspàs de titularitat es farà als ple de desembre o gener. El que es traspassa és la
gestió dels trams, però les infrastructures continuen sent de Foment.
Carme Roca (AMPA Catalunya): en el tram del vial del Centre Comercial cap a Correus
hi ha una situació de perill perquè els camions aparquen l’inici de la vorera a sobre del
pont i això fa que no es vegi el pas de vianants. La gent surt a córrer per aquesta zona
al vespre i és un risc perquè no es veu el pas de vianants.
Un altre punt crític on sovint hi ha petits accidents i topades és a l’accés a la Boehringer
des de la Carretera de Rubí.
Damià Calvet: És una bona observació, la carretera de Rubí s’ha de transformar en un
eix cívic, però amb el tema de les carreteres sempre hi ha dificultats amb el traspàs. Des
de Rubí cap a l’hipòdrom, tot el tram s’ha d’anar transformant. Volem posar solucions
definitives de mobilitat per a tot el tram.
Xavier Humet (CUP): Can Cabassa no és una illa aïllada, prové de la modificació del
PGM i de les zones verdes que s’han fet a Valldoreix, que està molt bé. Però cal tenir
en compte que si ara atureu el Pla de Millora de Can Cabassa, caldrà replantejar tota la
resta.
Francesc Aguilà (PSC): cal tenir en compte que actualment el solar de Can Cabassa
s’utilitza com aparcament per part de veïns i d’estudiants que van a la UIC. En el procés
s’haurà de tenir en compte on es poden crear places d’aparcament.
JM Àngel (ICV-EUiA) és una satisfacció que es posi el comptador a 0 en el pla de Can
Cabassa. És molt bona notícia. Pel que fa al pressupost municipal, vaig assistir a
l’audiència pública i vaig preguntar quines inversions hi ha previstes a Mira-sol el 2016.
El Sr. Brugarolas em va dir que no hi havia inversions previstes. Crec que aquest Consell
de Barri arriba tard perquè el pressupost ja està aprovat. Però demano al president del
Consell de Barri que defensi que hi hagi inversions a Mira-sol pel 2016.
Ja sé que hi ha els diners de lliure disposició i que hi haurà 1 milió d’inversió en
pressupost participatiu, però com a president del Consell has de defensar les inversions
per Mira-sol.
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Inma Valderrama (AVV Sant Joan): voldria saber quin cost econòmic té, de personal i
de temps, el fet de tornar a començar de 0 els projectes del complex esportiu i de Can
Cabassa. Quan costa tota la feina que s’ha fet i que no serveix perquè tornem als inicis.
Veig que cada cop que comencem la legislatura, comencem de 0 i no hi ha continuïtat
en l’equipo de govern. No em sembla bé com es fan les coses i que quedi només en
intencions.
Josep Lluís Lolo (AVP Mas Gener): Vull preguntar sobre una llarga llista de temes
pendents, que van ser tractats o aprovats per aquest consell de barri o els seus grups
de treball i que no s’ha fet res.
Sobre el PMU Can Cabassa es va fer un grup de treball específic on se’ns va dir que
ens informarien. Ara ens dieu que s’han fet reunions amb els veïns i nosaltres no se’ns
ha convocat a cap reunió informativa.
Hi havia una revisió general de les pistes de Mas Gener, pantalles acústiques de la B30, el tancament del parc infantil darrera la masia Can Rabella, la neteja de la riera que
havia d’estar neta al gener. També es parlava del vial que uneix Rubí i Mira-sol que es
va aprovar que es fes de vianants. Tot això està tractat al Consell i aprovat. També vam
demanar la revisió de les zones infantils, el cobriment de les rieres, els adoquins de
l’Avinguda del Baixador, que fan molt soroll i molesten als veïns o la plaga de rates de
Mas Gener. També hi ha hagut un problema de mosquits tigre a la riera, que al final sí
que es va actuar per part de l’Ajuntament.
Pel que fa a la coordinadora sociocultural, no s’ha tornat a convocar ni s’ha fet res.
També vull recordar que hi havia pendent unes actuacions per valor de 40 mil euros de
la partida de lliure disposició del Consell de Barri de 2014, que es van aprovar i que no
s’ha fet res. Temes com la tanca de la riera dels jardins de Martí i Pol, els punts
d’informació a Mas Gener, estació de Mira-sol i plaça Doctor Pila, deu papereres pel
districte, condicionar amb hidrosembra l’avinguda del Baixador, posar coixins berlinesos
al carrer Josep Irla. Tot això està aprovat pel Consell de Barri i no s’ha fet res. A banda
d’això, tenim els 80 mil euros de 2015 que estem a punt d’acabar i que no s’ha fet res
encara.
Montserrat Trujillo (AVV Can Cabassa-Mas Gener): Volia donar les gràcies per escoltarnos en les reunions del PMU de Can Cabassa i també per temes de seguretat en punts
conflictius de civisme de la plaça Doctor Pila que ja han intervingut per part dels Mossos
i la policia local. Vull donar les gràcies també a la Cristina Paraira per unes reunions que
vam fer amb ella al barri. Volia preguntar sobre la situació dels arbres davant de Can
Cabassa i demano que es doni un cop d’ull al tema de les escombraries que no hi ha un
bon servei. Es un tema que genera problemes cada matí.
Francesc Carol (Dxoc Teatre): Com a expresident del Consell volia recordar que la
última reunió del Consell no va ser al febrer, sinó que al maig es va fer la última reunió
del Consell de Barri. I els punts que es van aprovar es van passar a les respectives
àrees de l’Ajuntament i l’acta es va penjar a la pàgina web.
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Josep Martí (AVV Mas Gener): la neteja al barri ha perdut moltíssim. Hi ha un abandó
de la neteja total, no es neteja res. Fa vergonya. Crec que amb el canvi d’empresa de
neteja hi hem perdut molt.
Inmaculada Valderrama (AVV Sant Joan): voldria saber si s’han canviat els camions de
neteja, ja que ara hi ha alguns camions que fan molt soroll i provoquen vibracions a dins
de les cases.

Xavier Barbany, sotspresident del Consell de Barri: demana si es fa un acta literal i un
altra acta resum dels acords.
Calvet: efectivament, es faran les dues actes. Una de literal i una altra d’acords.
Damià Calvet: És lògic que surtin temes pendents del Consell anterior i nosaltres
recollim la informació i amb els equips de l’Ajuntament veurem en quin punt es troben
aquestes qüestions i us facilitarem la informació. Anirem recollint la informació per anarla trametent a tots els membres del consell.
Pel que fa als diners de lliure disposició, també hem de revisar internament per veure
en quin estat estan els projectes aprovats.
Pel que fa als processos aturats, cal dir que el treball que s’ha fet no és feina perduda i
sempre serveix d’alguna cosa. El què s’ha fet ha tingut alguns costos, lògicament, però
és feina que queda. Però la nostra voluntat és arrencar amb processos que vagin
encaixats amb la voluntat ciutadana. Per caminar en la via del diàleg i la concertació,
perquè crec honestament que s’ha de fer així. Intentarem demostrar que volem avançar
per aquesta línia.
Carme Roca (AMPA Catalunya). També es bo que la participació serveixi per alguna
cosa. Si dediquem un temps a venir als consells i es decideixen unes actuacions, és
d’esperar que es facin. No pot ser que decidim unes actuacions, que les coses s’aprovin
i després quedin aturades sense més explicació.
Francesc Carol (Dxoc Teatre): Voldria saber si es seguirà fent Mira-sol Fem Ambient /
Fescamp i si continuarà el treball de la Coordinadora sociocultural.
Joan Puigdomènech: Pel que fa a Fescamp es va signar un conveni amb ells i durant
aquest hivern hi haurà les obres per fer l’hort. És un projecte regulat per un conveni i
segueix el seu ritme. Més endavant es convidarà als veïns participar en l’hort de Mirasol i es farà una associació d’hortolans. Pel que fa a l’altre punt, entenc que la
coordinadora sociocultural segueix en funcionament.
Iona Casadevall (AVV Can Mates): crec que s’ha tardat molt a tornar a reunir el Consell
de Barri. En aquests mesos hi ha hagut moltes coses del barri de Can Mates que s’han
quedat a mitges i que s’hauria d’acabar.
Per altra banda, heu dit que s’havia informat algunes associacions de projectes com el
de Can Cabassa. No em sembla bé i no m’agrada que es facin reunions paral·leles, al
marge dels grups de treball.
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Damià Calvet: Les reunions amb entitats les farem sempre que me les demanin, perquè
crec que és la meva obligació. Aquestes reunions són necessàries i han estat
determinants per prendre decisions en un o altre sentit. No considero que siguin
reunions a l’esquena del Consell de Barri. Les reunions les seguirem fent i en donarem
compte al Consell de Barri de Mira-sol, tal com he fet avui.
Iona Casadevall (AVV Can Mates): demano que s’informi de tots els temes que impliquin
al barri, perquè no afecten a una sola associació sinó a totes.
4. Premis Ciutat de Sant Cugat
Joana Barbany, regidora de Comunicació: volia explicar els Premis Ciutat de Sant Cugat
perquè en feu difusió entre les vostres entitats. Premien persones i organitzacions que
l’any anterior hagin tingut un paper rellevant a la ciutat en el seu àmbit. Qualsevol
persona o associació s’hi pot presentar. També hi ha una comissió de propostes
formada per tècnics de l’Ajuntament que presenta candidatures. Enguany n’ha presentat
quatre: el Banc del Temps, els Diables de Sant Cugat, la pianista Cristina Casale i
l’Associació de veïns de Volpalleres pel projecte Living Labs de la biblioteca de
Volpelleres. Us animo a participar. Hi ha molta gent que participa a les votacions, unes
dues mil persones. Fins el 21 de febrer es poden presentar propostes, després la
comissió en selecciona 10 de finalistes. Al final hi ha un jurat que n’escull 5.
Podreu votar amb butlletes i urnes o a través de la web. La gala dels Premis es farà el
14 de març al Teatre-Auditori.
5. Torn de paraules.
Per part del públic.
Sole Varela: sóc de l’AVV de Sant Joan de Mira-sol. vull donar-vos la benvinguda en
aquest consell i espero no seguir sentint les promeses que sempre hem sentit. Espero
que treballeu tots i per això esteu aquí. Espero que treballeu tots junts, no ens defraudeu
aquesta vegada.
Ramon Cucurull, veí de Mira-sol: vull donar les gràcies a tots, i a totes les associacions
de Mira-sol i a tots els representants de l’Ajuntament. En particular al Damià Calvet
perquè en dos dies he tingut ocasió de parlar dos cops amb ell, cosa que és un esforç
de dedicació que és d’agrair.
No em quedo tranquil del tot amb el Pla Especial, perquè si bé es cert que no hi ha
projecte. Perquè en canvi sí que és normatiu els canvis que es fan en les distàncies dels
veïns. Tres metres a Pompeu Metres, 10 metres al carrer Victòria. M’he quedat més
tranquil amb les explicacions que heu donat però em quedaré més quan podem
participar i quan el Pla quedi derogat a l’Ajuntament.
Josep Lozano, president del club Fòrum Empresarial: Us faig una llista de peticions.
Pel que fa al punt Negre. Hem fet una campanya a les xarxes i també hem fet una petició
a Change.org per demanar una solució al punt negre que hi ha a Rubí. És un punt per
on passen 10 mil persones cada dia. Hi ha accidents cada setmana però molts no es
denuncien. Volem que ho solucioneu.
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No entenc algunes coses com que no es netegin els carrers o que un barri de 14 mil
habitants no tingui cap caixer automàtic. Hem d’anar a Sant Cugat a treure diners.
Seguim amb el problema dels senglars que fan destrosses.
Volem una comunicació accessible entre Sant Cugat i Rubí, falta una vorera per a les
persones i les bicicletes entre les dues poblacions.
Pensem que el barri està bastant deixat, com es pot veure per les intervencions que hi
ha hagut avui aquí. Potser hauríem de demanar una EMD com Valldoreix per poder
solucionar els problemes. Demanem que treballeu pel barri i per Sant Cugat que per
això us paguem.
Proposem que l’Ajuntament faci un ple ordinari en aquest Casal durant aquest mandat i
sigui un ple monogràfic sobre temes de Mira-sol. Dono les gràcies al Damià Calvet per
respondre per Twitter.
José Manuel Moreno, veí del barri i també del futur complex esportiu: nosaltres com a
comunitat afectada ens agradaria dir la nostra. Sobretot, volem afegir-nos en aquesta
demanda que ja anys de comptar amb una piscina coberta pel barri. Aquest és un
projecte irrenunciable i sap greu perquè el que seguim tenint davant de casa és un solar
abandonat, que després de tant temps és estrany que no sigui un abocador.
Hi ha una necessitat al barri d’una piscina que serviria pels veïns i també pels nens, pels
escolars i per la gent gran. Hauria de quedar clar que és projecte necessari, que consti
ja.
Andreu Martinez, de Associació de Can Cabassa-Mas Gener: volia fer un aclariment
sobre la reunió que vam tenir amb l’Ajuntament sobre el Pla de Millora.
Al febrer hi va haver una reunió en el Consell de Barri en què es va aprovar el Pla de
Millora de Can Cabassa. A l’acta només hi consten unes al·legacions sobre els
problemes de mobilitat que podien haver-hi.
Com que els veïns no s’en van assabentar perquè no els va arribar la informació. Vam
copsar l’opinió dels veïns i en poc més d’ un mes es vam recollir un miler de signatures.
I d’aquí va sorgir la reunió que vam demanar amb l’Ajuntament.
Per això demanem un procés participatiu real on tots els veïns puguin participar
Damià Calvet: els agraeixo el tò de totes les intervencions. Reitero que el complex
esportiu és una prioritat d’aquesta legislatura.
No em puc comprometre a fer el plenari a Mira-sol, no es pot per formalitat de que s’han
de fer a la seu de l’Ajuntament. Jo entenc que el plenari de Mira-sol és aquest, el Consell
de Barri. El que sí farem és un Consell de barri aprofundit.

Acords adoptats pel Consell de Barri
-Nomenament de Xavier Barbany com a sots-president del Consell de Barri i
representant al Consell de Ciutat.
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-El Pla Especial del complex esportiu de Mira-sol no evolucionarà. Es tornarà a posar a
debat amb els veïns, sigui en un grup de treball del Consell de Barri o en un procés
participatiu.
-Es desestima el PMU de Can Cabassa. Es portarà al ple de desembre per donar compte
que ha estat desestimat. Es farà un procés participatiu per acordar amb els veïns el futur
d’ aquest sector.
-Demanar a Foment el traspàs dels trams dels accessos a la B-30 i de sota el pont de
l’autopista per poder-hi actuar en interès de la ciutat.
-Es facilitarà informació al Consell de Barri sobre l’estat de les actuacions aprovades
amb la partida de lliure disposició de 2014.

Sant Cugat, 22 de desembre de 2015
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