ACTA CONSELL DE BARRI MIRA-SOL
Sessió ordinària 2 de març de 2016

Damià Calvet, president del Consell de Barri
Xavier Barbany, sostpresident del Consell de Barri
Joan Puigdomènech, comissionat de Participació Ciutadana
Xavier Gavaldà, EMD Valldoreix
Andreu Ares, vocal de CiU
Xavier Humet, vocal de la CUP
Neus F. Valero, vocal de C’S
Eva Lafuente, vocal de ERC-MES
Josep M. Àngel, vocal de ICV-EUiA
Francesc Aguilà, vocal del PSC
Juan R. Brutenga, vocal del PP
Pep Ordóñez, vocal de l’AVV de Can Mates
Iona Casadevall, vocal suplent de l’AVV de Can Mates
Inmaculada Valderrama, vocal de l’AVV Sant Joan
Carme Roca, vocal de l’AMPA Escola Catalunya
Josep Lluís Lolo, vocal de l’AVP de Mas Gener
Juan Angel de la Peña, vocal de Mira-sol Teatre
Pep Ordóñez, vocal de Dxoc Teatre
Francesc Carol, vocal suplent de Dxoc Teatre
Montse Trujillo, vocal suplent de l’AVV de Can Cabassa i Mas Gener
Joan Salabert, vocal del Club Futbol U. Mira-sol Baco

ORDRE DEL DIA 2/3/2016
Sessió ordinària

1.- Aprovació de l’acta anterior
2.- Dació de compte del diferents Grups de Treball iniciats
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3.-Proposta de representant en el Consell de Ciutat
4.-Calendari anual del Consell de Barri
5.-Grup de treball extraordinari Torrent Xoriguer
6.-Procés participatiu de l’Av. Baixador de Valldoreix
7.-Projecte d’horts comunitaris de Mira-sol
8.-Urbanització sector Capella Sant Joan
9.-Urbanització darrers carrers del Bell Indret
10.-Punt negre de Rubí i d’altres millores de carretera
11.-Estudi acústic de Mira-sol
12.-Lliure disposició de Mira-sol
13.-Pressupost participatiu de ciutat.
14.-Procés participatiu del Pla de Millora de Can Cabassa
15.-Precs i preguntes

1.- S’aprova l’acta anterior amb esmena per part de ICV al punt 5.
2.-Es dóna compte dels grups de treball iniciats: Via pública, Cultura, Seguretat i
Complex esportiu
3.-Es proposa la designació del sotspresident del Consell de Ciutat, Xavier Barbany,
com a representant al Consell de Ciutat. El representant d’ERC diu que s’abstindràn
perquè la decisió correspon a les entitats. S’aprova amb 12 vots a favor i una abstenció.
4. -El president proposa convocar el Consell cada tercer dimecres de cada trimestre.
Diu que enviarà una proposta de calendari per correu electrònic als membres, perquè
la validin i es donarà compte al proper Consell de Barri.
5.-La propera reunió del Grup de treball del Torrent del Xoriguer es farà el 30 de març,
on es presentarà el projecte previ. S’enviarà la convocatòria als membres del Consell.
Josep Ma Àngel (ICV) diu que s’ha presentat una moció al ple de març per estudiar la
cobertura d’aquests i un altre torrent. Imma Valderrama (AVV Sant Joan) diu que el
projecte inicial preveu l’enjardinament del torrent i els veïns no hi estan d’acord.
6.-El president, Damià Calvet, explica que es farà un procés participatiu amb els veïns
per veure com s’ha d’urbanitzar l’avinguda Baixador, un cop retirades les torres d’alta
tensió. La intenció es poder-lo urbanitzar aquest mandat. Es tracta d’un carrer molt llarg,
que en la major part pertany a Valldoreix. Per això, el procés participatiu i la primera
proposta la farà l’EMD.
Xavier Gavaldà explica el procés participatiu que consta en una primera etapa reunions
amb els veïns dels diferents trams de l’Av. Baixador i una segon part, al juny, oberta a
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tothom. S’ha creat una taula de seguiment. Pel que fa a la urbanització, l’EMD no vol
que les contribucions siguin majors que en un carrer normal.
Carme Roca (AMPA Catalunya) demana que s’allargui el carril bici des de l’Escola fins
a Mas Gener.
Xavier Humet demana que s’aclareixi quin percentatge hauran de pagar els veïns amb
les contribucions especials, per saber si serà un 80-20 o un 60-40.
Damià Calvet diu que avui no s’aclarirà. No es vol que hi hagi un greuge comparatiu i es
buscarà la manera per finançar-ho entre veïns, EMD, Ajuntament i si cal algun altra part,
com la Diputació, per exemple.
PSC demana que les contribucions vagin associades a capacitat de pagament de cada
veí.
ERC coincideix en aquesta demanda i demana que hi hagi un pla de finançament
7.- El projecte de l’Hort és una prova pilot d’un programa d’horts urbans que promou no
només tenir un hort sinó l’acció comunitària. Va ser una aposta del Consell de Barri que
va acordar dedicar-hi 30 mil euros. L’hort és un equipament que formarà part del Casal.
S’explica el projecte, les infraestructures previstes i la gestió de l’hort.
Per part d’alguns vocals es pregunta sobre la superfície de l’hort (387 m2), el cost de la
infraestructura (57 mil euros), si hi podran participar les escoles (obert a activitats
educatives) i la seguretat de les obres del pou (el recinte estarà tancat com una obra).
8.-Francesc Serra explica que la urbanització del sector de la capella de Sant Joan està
tècnicament acabada i només falten els sifons.
Inma Valderrama diu que si els sifons no estan arreglats i hi ha problemes de males
olors, no es pot donar l’obra per acabada.
Damià Calvet explica que es posaran els sifons, tal com es va dir a la taula de treball de
via pública.
9.-S’informa que les reparacions de la urbanització de carrers de Bell Indret estan totes
finalitzades. El projecte es detallarà al grup de treball.
Tots els veïns afectats rebran informació detallada.
10.-Punt negre Rubí
Encara no s’ha rebut resposta a la carta enviada al ministeri de Foment, sol·licitant la
cessió. S’estan treballant els projectes per millorar la mobilitat i la il·luminació en el tram
entre rotondes. L’Ajuntament de Rubí han fet canvis en la prioritat a la rotonda, sense
cediu el pas. S’espera que els canvis facin que la rotonda funcioni correctament.
Josep Lozano diu que la rotonda ha millorat però creu que caldria convertir-la amb una
rotonda més gran i més allargada.
Josep Maria Lolo diu que cal tenir en compte els vianants ja que molts veïns dels dos
municipis hi passen caminant.
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Damiá Calvet diu que això és el que va motivar iniciar el tràmit de demanar la titularitat.
11.- Joan Puigdomènech. Tenim un problema de soroll a l’A-7 al seu pas per Mira-sol.
Al 2013 vam prendre mostres de nivell sonor a dos punts d’aquesta infraestructura i als
dos punts se superaven els nivells permesos.
Las mitjanes de confort que estan sobre llei no haurien de sobrepassar 65 decibels en
horari diürn i 55 decibels en horari nocturn. I s’està passant els límits!. Vam sol·licitar al
ministeri de foment que això s’arreglés i la resposta del Ministeri va dir que posarien un
paviment sonoro-reductor.
A finals de 2014 van dir-nos que havien fet totes aquestes actuacions en el paviment i
que en principi això hauria de estar solucionat. Vam tornar a fer les mesures i veiem que
en aquests dos punts es que segueix aquet nivell de soroll sobre els límits correctes.
Arran d’això, vam tornar a contactar amb Foment per dir que calia apantallar aquest
sector, que es la única solució.
Josep Lluís Lolo explica que en el s mesuraments realitzats al carrer Guadalajara tots
el nivells de decibels eren molt superiors i demana que es faci l’apantallament d’una
vegada.
Joan Puigdomènech diu que passaran l’estudi a l’AVV de Mas Gener.
Per part del púbic assistent, es demana també un apantallament a l’estació de tren de
Renfe, que fa molt soroll per la nit pel pas de trens de mercaderies.
12.- Els diners acumulats fins a l’any 2015 són 190 mil euros als que caldria afegir els
80 mil de 2016. Els projectes pendents d’execució són:
-la tanca de fusta del jardí de la pista de bàsquet, que es posarà al mes de març.
-la hidrosembra de Mas Gener, a l’avinguda Baixador, que es farà al mes de març.
-col·locació de papereres. Es demana que els vocals indiquin els llocs on cal posar-les.
Alguns vocals expressen discrepàncies sobre el calendari dels projectes i que manquen
alguns projectes com la instal·lació de punts d’informació (cartelleres) per a les entitats.
El president diu que es farà una reunió extraordinària per tractar el tema dels diners de
lliure disposició i proposa convocar-la al mes d’abril, després de Setmana Santa.

13.- Es presenta el procés del pressupost participatiu. Es una metodologia o una eina
per decidir una part de recursos públics de forma conjunta, tots el ciutadans pugen
incidir.
En aquest cas estem parlant de pressupost de inversió municipals i equivaldrien en
2016-2017, que es un procés conjunt, aproximadament de 2 milions d’euros.
Es tractarà de fer arribar projectes de ciutat de dos dimensions, unes grans fins a
270.000 euros , i de petits de 50.000 euros.
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La fase de recollida de propostes, oberta a ciutadans i entitats, s’obrirà el a l’abril i durarà
fins al 15 de maig. Després es convocaran tallers de propostes per fer un treball col·lectiu
i agrupar les propostes i reelaborar-les. L’etapa de votació serà a l’octubre/ novembre i
estarà oberta a tota la ciutadania major de 16 anys empadronada a Sant Cugat..
Està previst que el Consell de Ciutat aprovi el reglament dels pressupostos aquest
mes, en el reglament hi haurà unes bases molt clares.

14.- Damià Calvet explica que el procés participatiu de Can Cabassa constarà d’una
fase de diagnosi i una altra de propostes. La fase en què participaran els ciutadans serà
a l’abril i maig.
Estem treballant un conveni amb ‘Escola d’Arquitectura del Vallés per col·laborar en
aquest procés.
En la fase de propostes se fen reunions a diferents nivells. I en la fase de conclusions
amb tots tipus de tècniques de dinamització s’ acaben elaborant propostes concretes ,
participades , que han de convertir-se després en els instruments que facin possible
ajudar-nos a decidir criteris urbanístics i de projectes concrets. I per tant la intenció es
començar ja amb aquesta primera fase de diagnosi.
El procés de participació que hem seguit per definir las 3 places de la Floresta, seguint
aquesta metodologia ha sigut molt ric, molt viu, molt útil, i ens ha permeti exposar i donar
propostes concretes
Diferents vocals pregunten en què consistirà el Pla de Millora Urbana, a quin àmbit es
refereix al Pla, com es convocarà els veïns a participar, quants habitatges es faran a
Can Cabassa.
Xavier Humet planteja que el nombre d’habitatges no es podrà tractar aïlladament de
totes modificacions plantejades en el Pla General Metropolità.
Damià Calvet respon que la participació anirà més enllà del PMU. Hem de pensar què
es aquet tros de ciutat; tenim una parcel·les de equipament, una via, etc. I per tant,
pensem globalment i aplicarem després els instruments urbanístics que calguin. De
entrada pensem què es la ciutat i després ho convertirem en instrument urbanístic, que
ho haurem de redactar i tramitar. Farem un procés de participació per sàpigues i després
ho irem adaptant a instruments. Ara es impossible pensar com farem la modificació de
la modificació. Es convocarà als veïns per carta individualment.
Josep Lluís Lolo diu que és el primer dia que l’Ajuntament fa una proposta per solucionar
el tema de la riera, el soroll de l’autopista i Can Cabassa. Demana que hi hagi continuïtat,
que es treballin els temes i s’hi donin solucions perquè hi ha veïns molestos per falta
d’informació.

15. Precs i preguntes.
Per part del públic assistent, es comenten els següents temes:
-Es demana reubicar el parking de Can Cabassa pels problemes que genera.
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-Es demana que es faci difusió extensa del procés participatiu de Can Cabassa a tots
els veÍns de la zona perquè sàpiguen quan comença i acaba i com poden participar.
-Es demana es tingui en compte l’informe que va realitzar l’AVV Can Cabassa.
-Un veí pregunta com pot ser que a una zona on hi ha problemes de soroll, es plantegi
la construcció de 500 habitatges.
-Problema de presència de molts mosquits tigres, que estan a les basses de les rieres.
-Problemes de robatoris en habitatges al barri de Mira-sol
-Mal estat de les parades de bus a Mira-sol i Mas Gener.
-Falta línia de bus per anar fins al Centre Comercial de Sant Cugat des de Mira-sol. Per
fer-ho, cal anar fins al centre de Sant Cugat.
-Una veïna denuncia problemes arran de clients incívics dels locals de la plaça del doctor
Vila. Es deman més vigilància i revisar horaris dels dos locals comercials.
-Un veí diu que al barri de Can Cabassa hi ha un problema de seguretat, un problema
de neteja, de mobilitat, un parking, un problema urbanístic, etc. Tenim grans problemes
i tenim la sensació de estar una mica deixat. Demanaria que de cara aquesta legislatura,
tinguessin en compte que tros de ciutat i reinvertíssim recursos, per tenir en compte
aquesta part de la ciutat.
-Un veí diu que els contenidors d’escombraries de Mira-sol més propers a Valldoreix
estan sempre plens. Molts veïns van allà a llençar les escombraries des que es va
canviar el sistema de recollida a Valldoreix.

Acords adoptats pel Consell de Barri.
1. S’elegeix el sotspresident, Xavier Barbany, com a representant al Consell de Ciutat.
2. Es farà una proposta de calendari anual del Consell de Barri.
3. Grup de treball extraordinari Torrent Xoriguer. La propera reunió serà el 30 de març.
4. Es presenta el procés participatiu de l’Av. Baixador de Valldoreix.
5. Punt negre de Rubí i d’altres millores de carretera. S’ha demanat la cessió al Ministeri
de Foment. S’estan fent projectes de millora de la mobilitat i la il·luminació, en
coordinació amb l’Ajuntament de Rubí.
6. Estudi acústic de Mira-sol. S’ha tornat a demanar a Foment que cal apantallar el sector
més pròxim a l’A7, ja que s’està incomplint els límits de soroll.
7. Partida lliure disposició de Mira-sol. Hi ha 190 mil euros pendents d’executar fins l’any
2015 i cal afegir els 80 mil de 2016. Es convocarà una sessió extraordinària per tractar
sobre aquestes partides.
8. Presentació del pressupost participatiu de ciutat.
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9. Presentació del procés participatiu del Pla de Millora de Can Cabassa

Sant Cugat, abril 2016
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