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ACTA GRUP DE TREBALL MIRA-SOL – MOBILITAT i SERVEIS  URBA - 6/2/2016 
 

Assistents per part municipal: 

Damià Calvet , President del Districte,  

Víctor Martínez, Director de Serveis Urbans i Qualitat Urbana. 

Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat 

Francesc Serra, Sots Director de Districtes, 

 

Assistents:  

Xavier Barbany, Sots president del Districte, Associació Veïns Sant Joan Mira-sol 

Immaculada Valderrama, Associació Veïns Sant Joan Mira-sol 

Josep Lluís Lolo, Associació Veïns Mas Gener 

Josep Martí, Associació Veïns Mas Gener 

Iona Casadevall, Associació Veïns Can Mates 

Pep Ordóñez, Associació Veïns Can Mates 

Magalí Robin, Associació Veïns Can Cabassa 

Carme Roca, AMPA Catalunya 

Andreu Ares, vocal de CDC 

Neus F. Valero, vocal CUP 

Eva Lafuente, vocal de ERC-MES 

Javier Lòpez, Ciudatans 

Josep Ma Angel, ICV-EUiA 

 

Temes tractats: 

1.- El Sr. Damià Calvet explica el funcionament de la Taula de Mobilitat que es porta a aprovació pel 

proper Ple d’aquest més de febrer. 

2.- Es demana que la vorera davant l’Escola Catalunya s’indiqui que està prohibit anar en bicicleta. 

Com que aquesta prohibició es general per normativa, s’acorda que el que es farà es posar un senyal 

com el que s’ha posat al pont de Pompeu Fabra on hi ha la figura d’una persona que baixa de la 

bicicleta. 

3.- Es demana com està l’estudi de desdoblament de la L-2. El Sr. Albert Muratet explica que ja hi ha 

una proposta de desdoblament i que s’està treballant amb les escoles per tal de validar la cobertura 

de la nova proposta. L’objectiu és que pel proper curs escolar això ja sigui viable. En el proper grup de 

treball s’ensenyarà la proposta. 

4.- Es demanen, coixins berlinesos a carrer Prat de la Riba fins el Pont de Pompeu Fabra i a l’entrada 

de Josep Irla amb Ctra. Vallvidrera. 

5.- Surt a col·lació el pas de vianants de Ctra. Vallvidrera sobre el pont de Ferrocarrils. Es mirarà una 

solució de posar leds a terra i/o reforçar la il·luminació del pas. 

 



 
 

2 
 

6.- Pas de vianants de la Farmàcia de Can Mates. S’aclareix que el problema és d’il·luminació. Es 

passarà nota a l’empresa d’enllumenat públic i es mirarà de resoldre el tema. 

7.- Hi ha problemes d’aparcament a carrer Josep Tarradellas. Es un tema de Policia Local i es 

tractarà en el grup de treball corresponent. 

8.- Passeig Baixador. Cal treure les “xinxetes” a la calçada que es varen posar fa uns 10 anys i posar-

hi coixins berlinesos. 

9.- Del lliure disposició està pendent d’executar la ubicació de 3 plafons amb mapa de Mira-sol. 

10.- S’explica que s’està treballant l’ordenació viària dels carrers Pamplona, Sant Sebastià i 

Guipúscoa. La proposta consisteix en fer carrers d’una sola direcció com s’ha fet a Capella de Sant 

Joan i anar alternant aparcament per evitar excés de velocitat. S’informa que s’ha enviat carta als 

veïns afectats informant d’aquesta proposta i que ara s’estan reben les seves opinions i que de 

moment sembla que l’acceptació es bona. 

11.- Es demana que s’estudiï l’accés al Centre Cívic de Mira-sol, ja que tal com han quedat els nous 

carrers, es fa complicada. 

12.- Des del grup de treball s’agraeix el nou semàfor de carretera de Rubí, ja que millora la seguretat 

dels vianants tot i que dificulta una mica el trànsit rodat de la zona. Però es dóna per bo que es 

prioritzi la seguretat de vianants i bicicletes. 

13.- El Sr. Damià Calvet, explica que per una banda s’està treballant en el projecte de pacificació del 

trànsit al llarg de tota carretera de Rubí, i per altra banda, que s’ha demanat al ministeri de Fomento la 

cessió de titularitat de tres infraestructures, entre elles, el túnel que connecta Sant Cugat i Rubí pel 

vial de l’Hospital General de Catalunya. Hi ha queixes que tota aquella zona està amb els fanals 

apagats. Es respon que això ja s’ha denunciat al Ministeri de Fomento, però ens han respost que es 

fa per “estalvi energètic”. Només en el moment en que aquestes infraestructures siguin de titularitat 

municipal, l’Ajuntament hi podrà actuar. 

 

S’acaba el Grup de Treball de Mobilitat sent les 23.00h. 

 

 

  



 
 

3 
 

 

GRUP DE TREBALL MANTENIMENT I  SERVEIS URBANS   

 

1. Arbres 

2. Males olors 

3. Soterrament 

4. Desperfectes 

5. Manteniment nou sector ?? 

 

 

Reposició arbres en escocells buits. S’està licitant la reposició de l’arbrat, es portarà proposta de 

renovació en propers grups de treball. 

 

Lleida, Les Planes arranjament voreres. Pla de voreres 

 

El dia 8 de març hi ha una formació sobre la temàtica dels paviments estructurants i així evitar el 

deteriorament dels paviments per les arrels dels arbres. 

 

Abans del proper grup, enviarem pla voreres i pressupost 

 

Hidrosembra av. Baixador es farà al març 

 

Es col.locarà la barana de protecció a les pistes amb una protecció posterior i model Collserola. 

 

Reclamen més papereres. 

 

Es tornarà a actualitzar el full excel per poder gestionar les peticions. 

  

Es va aprovar una moció per no fer servir Glifosat coma herbicida, és per aquest motiu que farem 

una prova pilot a Mirasol, per plantar Lipia o similar i veure com evolucionen els escossells, es farà 

una convocatòria per explicar la prova i demanar la col.laboració. 

 

Es van fer cates a riera per veure el nivell freàtic, ja que es vol naturalitzar i s’han d’analitzar tots 

els paràmetres. Es convocarà un grup de treball especial per tal de tractar amb els veïns el procés 

de naturalització. 

 

Riera Can Cabassa no es pot fer amb màquina 

 

S’ha d’estudiar la problemàtica dels senglars existents a Pontevedra/Sevilla. Bosc Can Ganxet. 
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Pàrquing Bell Indret davant gual Mira-Sol Centre, cal veure si es pot arranjar l’accés. 

 

L’Associació de Can Mates, enviarà arxiu amb totes les peticions pendents.  

 

Cal netejar solar Astúries/Guadalajara . Rates 

 

Estudi fet de sonometria. Medi Ambient demanarà a Fomento 

 

Es parlar de l’us del fibrociment i s’acorda que el Regidor Sr. Joan Puigdomènech ha de convocar 

reunió. 

 

Masia Can Rabella esta caient. Arranjar i en ús 

 

 Consell de Mira-sol: 2 de març de 2016 

 


