ACTA CONSELL DE BARRI MIRA-SOL

DATA: 13 de juliol 2016
LLOC: Casal de Mira-sol
ASSISTENTS:
. Presidència: Damià Calvet i Valera
. En representació grups polítics municipals:
●

CiU: Andreu Ares

●

CUP: Xavier Humet

●

C’S: Neus F Valero

●

ERC-MES: Eva Lafuente

●

ICV-EUiA: Josep Mª Angel

●

PSC: Francesc Aguilà

●

PP: Juan Ramon Brustenga

. En representació de les entitats:
●

Associació de veïns Can Matas: Pep Ordóñez

●

Associació de veïns de Sant Joan: Inmaculada Valderrama

●

AMPA Escola Catalunya: Carmen Roca

●

Associació de propietaris i veïns de Mas Gener: Josep Lluis Lolo

●

Mirasol Teatre: Juan Angel de la Peña

●

Dxoc Teatre: Pep Ordóñez
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●

Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener: Magali Robin

●

Club de Fútbol Unió Mira-sol Baco : Joan Salabert

En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:
•
•
•

Marina Casals i Tres: Sots Directora de Medi Ambient i Participació ciutadana
Francesc Serra i Ferrer: Sots Director de Districtes
Carmela Fortuny i Camarena: Tinent Alcalde de Cultura, Coneixement i
Promoció de la Ciutat

Ordre del dia 13/07/2016

1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.

Dació a compte dels diferents Grups de Treball

3.

Urbanització sector Capella Sant Joan

4.

Urbanització darrers carrers Bell Indret

5.

Lliure disposició de Mira-sol

6.

Dació a compte dels diferents processos participatius

7.

Precs i preguntes
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1 . Aprovació de l’acta de la sessió anterior
A les 20:15 el president del Consell de Barri , Damia Calvet inicia la sessió.
Disculpa el retard en l’inici de la sessió , doncs molts dels participants han estat al
debat que el TOT SANT CUGAT ha organitzat just abans del consell. S’inicia amb
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior .
Neus Valero de C’s posa de manifest que hi ha una intervenció seva, i altra
de Inmaculada, referents al Torrent Xoriguer i Can Cabassa que no consten a
l’acta de la sessió anterior.
Damia Calvet explica que l’acta que s’envia als membres del consell és una
acta d’acord, i que després està la gravació que seria l’acta literal. Igualment,
clarifica que aquest punt d’aprovació de l’acta anterior és precisament per fer
correccions a l’acta si cal.
Eva Lafuente, de ERC-MES afegeix que van enviar un correu informant que
a l’acta faltaven algunes intervencions, i especialment important , que consti quin
grup municipal fa aquestes intervencions. També demana que les actes dels
grups de treball estiguin disponibles abans del consell.
Finalment es dóna per aprovada l’acta anterior, tenint en compte que si hi ha
mancances sempre es pot anar a la gravació.
2. Dació a compte Grups de Treball
Damià Calvet excusa la demanada de ERC-MES referent a la disponibilitat de
les actes dels grups de treball amb anterioritat al consell. En les darrers mesos,
l’Ajuntament ha començat nombrosos processos participatius i grups de treball, a
mes dels consells de barri, i això fa que el volum de feina es multipliqui
Informa sobre el Complex esportiu Mira-sol: Es va fer una reunió a la que va
assistir Eloi Rovira, regidor d’Esports. Es va informar de la orientació que té l’equip
de govern respecte a aquest complex esportiu. En base a la orientació dels usos
esportius d’aquesta parcel·la cal modificar el Pla Especial i després traduir-lo en
un projecte. Els usos que es van exposar, consideren tant les necessitats
esportives tant del barri (piscina coberta), com de la ciutat. Es contempla que
Mira-sol aculli activitat esportiva mes enllà del propi barri. Per una banda
l’habilitació d’una pista de futbol set, que complementaria la activitat del club
esportiu Mira-sol Baco. I per altra, complementar també les necessitats de l’escola
Catalunya, amb una pista esportiva de majors dimensions i a més coberta.
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Actualment ja s’està treballant en la modificació del Pla Especial. L’ esborrany es
sotmetrà al Grup de Treball durant el mes de juliol o segurament al setembre, i si
cal al Consell Barri. A partir d’aquí, tancarem un document que es portarà a
informació pública i aprovació definitiva. Un cop estiguin els requeriments
urbanístics, caldrà traduir-ho a projecte. Per tant, durant el 2016 s’estarà treballant
sobre els papers i es podrien iniciar les obres a finals 2017 si no hi ha cap
complicació. La prioritat per començar seria la piscina.
Torrent Xoriguer i torrent de Can Cabassa: S’han fet dues reunions , una
primera amb tècnics de Medi Ambient i d’Urbanisme. Respecte al torrent
Xoriguer, les primeres actuacions previstes d’ intent de naturalització eren difícils
d’encaixar en una zona tan urbana. A mes, representants del Consell de Barri ens
van posar en coneixement que aquest tipus de intervenció no era la que esperava
el veïnat. Per tant es van haver de fer diferents reunions tècniques conjuntament
amb l’Agencia Catalana de l’Aigua i es van introduir nous conceptes al tram del
torrent Xoriguer. El període de retorn, que determina el projecte en concret, varia.
En lloc de ser de 500 anys, serà de 100 anys. D’aquesta manera ens permetrà
cobrir-lo, i posteriorment caldrà pensar com integrar-lo en l’entorn urbà.
Pel que fa al torrent de Can Cabassa, el de Valldoreix, sí que hem de treballar
amb períodes de retorn de 500 anys. En resposta a una sol·licitud d’ICV, ens vam
comprometre a veure si es pot cobrir, al menys una part de formigó.
Actualment estem modificant la base de treball dels projectes, quan estigui, ho
hem d’elevar a l’ACA (Agencia Catalana de l’Aigua), que ens ho ha de validar, i un
cop validat ho haurem de traduir a projectes. Esperem que estiguin tots els papers
apunt al 2016
Partida de Lliure Disposició, en la primera reunió es varen passar comptes per
veure la quantitat disponible segons la comptabilitat real de l’Ajuntament. Després
d’analitzar com s’havien utilitzat els diners i de quina quantitat disposàvem, es va
comprovar que hi havia un romanent. A partir d’aquí, es va decidir començar a
definir actuacions. Van sortir propostes de l’equip de govern, de la AV de Sant
Joan i del propi debat a la reunió també van sortir. Encara falta valorar
econòmicament, en una segona reunió, i a partir d’aquí prendre decisions.
Algunes d’aquests actuacions que es presenten pot ser corren a càrrec dels
pressupostos de l’Ajuntament i no del pressupost de Lliure Disposició. Aquest es
el resum de les propostes que van sortir :
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- Pista esportiva de Mas Gener. A aquesta pista hi ha una opció amb i l’altra sense
cobriment. La coberta puja notablement el pressupost, i per tant, tal com hem fet
a Les Planes, podria anar a càrrec del pressupost de l’Ajuntament
- Continuar carril bici fins la Masia Mas Gener
- Zona lúdica juvenil davant el Casal de Cultura
- Reforçar les pantalles acústiques de l’autopista A-7
- Arranjament general de voreres, veure si cal reforçar el pla ordinari de
manteniment
- Minimitzar la proliferació del mosquit tigre
- Zona per a gossos
- Incrementar dotació econòmica coordinadora de Cultura
- Promocionar el Mira-sol participa
- Arranjar la il·luminació de la sala taller de Mira-sol
- Afegir mes coixins berlinesos a Josep Irla
- Instal·lar panels informatius de situació d’equipaments
- Instal·lar unes papereres al col·legi Catalunya
- Canviar l’enllumenat públic general cap a sistemes de led
Al proper grup de treball s’haurà de determinar quins es tracten mitjançat lliure
disposició i quins es traspassen al pressupost ordinari de l’Ajuntament. El sumatori
d’algunes d’aquestes actuacions encaixen en el que es disposa com a Consell de
Barri, a cavall entre 2016-2017. Igualment , encara es poden afegir noves
propostes
En finalitzar l’exposició dels grups de treball, Damia Calvet dóna pas al torn de
paraules
Torn de paraules dels vocals:
Xavier Humet (CUP): a la darrera reunió del grup de treball es va dir que algunes
havien d’anar si o si al pressupost general de l’Ajuntament, com les voreres,
coixins berlinesos, manteniment de rieres. Aquestes actuacions que són de
manteniment cal treure’ls ja del pressupost de lliure disposició.
Damià Calvet intervé, i clarifica que es tractaria únicament de reforçar si es
considera necessari
Josep Mª Angel (ICV-EUiA): el complex esportiu va pel tercer Pla Especial. El
primer descartat per qüestions econòmiques i el segon per desacord veïnal. Ara
s’encarrega una modificació del pla especial a les mateixes persones que es va
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encarregar el darrer. A Mira-sol portem un fracàs darrere altre, i esperem que
aquesta vegada es pugui conduir a bon port aquest projecte. Si tot va bé, entenen
que a finals 2017 tindríem la piscina coberta, al menys iniciada. Em sorprèn que
al PAM que es va presentar fa poc consta el pavelló de la Guinardera, però no
consta el complex esportiu de Mira-sol. Esperem que estigui inclòs en el PAM dels
propers 4 anys la construcció i no sols el projecte del complex esportiu Mira-sol.
Entenguin el nostre escepticisme en base al recorregut que hem fet.
En quan al grup de treball de les rieres Xoriguer i Can Cabassa , es va fer un
projecte de naturalització de la riera que no era viable i està molt bé que s’hagi
modificat, però cal tenir en compte que al seu moment va costar a l’Ajuntament
50.000 euros. S’ha fet una a ampliació del projecte que puja 10.000 euros mes
IVA. Nosaltres vam defensar que els dos torrents fins a la confluència podien estar
coberts i s’evitarien problemes com el mosquit tigre i la divisió que una riera de
formigó fa en el territori. La nostra petició es que es cobreixi també el tram que va
des de el Passeig del Nard fins al Torrent de Xoriguer. Encara quedaria el tram
fins a les pistes de Mas Gener, que pot ser sigui el mes complicat, està en molt
males condicions, i l’ actuació ha de ser immediata. Demanem que s’insisteixi a
l’ACA que es cobreixi aquest tram de la riera de Can Cabassa.
En referencia al grup de treball de Lliure Disposició, en la darrera reunió es va
parlar que abans de fer cap proposta d’ arranjament des de el Consell , hauríem
de saber quin és el programa que té l’Ajuntament .
Eva Lafuente (ERC-MES): Demana que s’aclareixi, perquè no acaba de quedar
clar el compromís que va prendre de millorar el pavelló de la Escola Catalunya i
les instal·lacions de Mira-sol ja existents. Pel que fa al Torrent Xoriguer des de
ERC-MES sempre ha estat una prioritat que es mantingués el cabdal i es netegés
la riera. Eva Lafuente presenta a Carmen Ramírez, veïna del C/ Galicia perquè
exposi la seva situació quan la mesa ho consideri oportú.
Imma Valderrama (AVV Sant Joan): Pregunta per els projectes que s’han fet
respecte al torrent Xoriguer i la piscina ,per saber quants s’han descartat, quants
diners s’han “malgastat”. També demana quants col·legis hi ha al districte, perquè
al punt dos que tracta del complex esportiu, sols es nomena l’escola Catalunya i
el Mira-sol Baco. Pel que fa a la partida de lliure disposició, afegeix, en una reunió
del 15 de juny 2016, es va dir que hi havien uns temes que anaven a compte de
l’Ajuntament i no del pressupost de lliure disposició. Aquests eren l’arranjament de
voreres i el carril bici fins a Mas Gener
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Josep Lluis Lolo (APVV Mas Gener): Comenta els grups de treball de mobilitat i
territori, que es van fer al mes de febrer, i no hi ha hagut continuïtat. Lolo, cita la
problemàtica del punt “negre“ de la rotonda Mira-sol amb Rubi i continua
enumerant els temes que es varen tractar al mes de febrer i dels quals actualment
no se sap res encara:
1) canvi de reductors de velocitat per coixins berlinesos a la plaça la sembra.
2) Reclama l’ excel per fer el seguiment dels treballs de l’Ajuntament.
3) Saber alguna cosa sobre la campanya de reposició d’arbres, que va dir que es
licitaria 4) Concurs públic per arranjament de voreres. Els tècnics de l’Ajuntament
els van demanar les mes prioritàries per poder començar a actuar ràpidament
Francesc Aguilar (PSC): Dóna les gràcies per tenir una calendarització referent
al complex esportiu provisional
Neus F Valero (C’s) : Reclama que les actes tant del Consell de Barri com dels
grups de treball han d’estar penjades a temps perquè les puguin consultar els
veïns.
Iona Casadevall : En referencia la GT del complex esportiu estic acord amb Imma
que hi ha més escoles que podrien aprofitar altres escoles i no sols el Catalunya.
Del GT de Mobilitat es van demanar els coixins berlinesos i fins que no es va fer
el ”change.org” a traves d’un grup de veïns, l’Ajuntament no es va mobilitzar. Es
varen posar 1 en lloc de 3 que es van demanar . La pintura dels aparcament del
c/ Vallseca es va començar al juliol quan s’havia de començar al febrer. Pel que
fa al manteniment de parcs i jardins, es comença però no s’acaba, va molt lent.
En finalitzar la intervenció de Iona Casadevall i sense sol·licitar intervenció cap
altre vocal, Damià Calvet dóna per conclosa aquesta part, i respon a les
intervencions, amb els següents aclariments:
- En el PAM consta el pavelló de la Guinardera perquè ja s’està fent
- En el GT del Complex Esportiu es parla de l’ Escola Catalunya i del Club Baco
per la seva proximitat física, però evidentment esta obert a tot el barri i tota la ciutat
- Pel que fa als temes de Mobilitat caldria reunir-se després del Consell de barri
- Pel que fa a l’excel del seguiment dels treball , intentaré portar-ho a la següent
reunió del GT quan es convoqui
- Farem una relació dels projectes i del seu cost, com ha preguntat Imma
- Sobre el punt negre de Rubi, era competència de l’Ajuntament de Rubi, han
treballat sobre el tema i sembla que ja no hi ha el risc de sinistralitat que hi havia.
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En quan a la titularitat d’aquesta part de la carretera, encara estem esperant
resposta de Fomento
- El tema de les actes s’intentarà millorar, que estiguin a temps. Hi ha una política
molt participativa i a l’àrea de Participació manca personal, que es va a reforçar.
Recordem que tot queda enregistrat.
Després de sol·licitar conformitat a la mesa, a demanda del públic, Damià Calvet
avança el punt de intervencions del públic .
Torn de intervencions del públic:
Sr. Federico c/ Guadalajara: El soroll de la autopista supera en 25db mes del
màxim de soroll permès.
Els veïns tenen por a les radiacions que la torre de alta tensió pugui emetre, s’han
sol·licitat mesuraments a l’Ajuntament. Insta a que es faci un grup de treball sobre
el tema de la torre per veure que es pot fer i que no es pot fer.
Sra. Gemma c/ Guadalajara: Es suma a la intervenció de Federico. Les cases
de Mas Gener estaven abans que l’autopista, per tant no puc entendre que
l’Ajuntament no es faci responsable per posar remei a aquest problema de soroll.
Es queixa que no es fan les mesures de radiació referents a la torre , que s’han
demanat ja tres vegades. S’estan prioritzant projectes com la piscina i no s’està
tenint en compte problemàtiques de primera necessitat per als veïns. Manifesta
el desacord amb que es destinen diners de lliure disposició per a arranjar les
voreres.
Intervenció veïnal: demana saber si les ordenances municipals estableixen els
lúmens mínims que ha de tenir un carrer i saber si entre la Av Can Cabassa , entre
la plaça els Plataners i el tanatori es compleixen. També demana saber per què
han desaparegut els bancs en la plaça dels plataners.
Sole , veïna Mira-sol: s’uneix a les queixes del c/ Guadalajara i els anima a que
lluiten per els seus interessos. Es queixa de la lentitud en l’organització de la festa
major de Mira-sol i els programes han arribat tard. Mostra la decepció en nom de
la comissió de festes.
Francesc Carol, suplent Dxoc teatre: Respecte a la lentitud en penjar actes en
Participació es evidentment un tema d’efectius. Demana saber d’on surten
aquests 180.000 euros que es parla que hi ha al pressupost de lliure disposició.
Sol·licita també que al proper GT de Seguretat es porti una relació de les
actuacions policials que s’han fet a la plaça Doctor Vila, que es traslladi si us plau
al inspector Josep Mª Escarre
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Carmen Ramírez, c/ Galicia amb c/Tenerife: Viu en la confluència de la riera de
Can Cabassa, i explica que la seva casa està en perill si hi ha pluges fortes degut
a la situació de la riera. Porta des de el 2010 demanant suport l’Ajuntament i a
l’ACA, i denuncia que no hi ha hagut cap actuació, que no es neteja la riera. Va
fer la seva casa amb la corresponent llicència municipal i respectant el marges de
la riera, però els marges s’han anat menjant. Denúncia públicament l’estat de la
riera i sol·licita suport a l’Ajuntament . Mostra fotos a la sala per documentar seva
aportació.
Sra. Montse, veïna mira-sol : Soc veïna perjudicada per la falta de civisme de la
plaça doctor Vila. Les molèsties es van canviar la vida als veïns que no podiem
descansar. Esperem que després d’aquest Consell de Barri canviem les coses
prioritàries que afecten a la salut dels veïns de Mira-sol
Ana Vila , c/ Guadalajara: Li agradaria saber des de el darrer Consell de Barri en
que s’ha avançat respecte al tema de la barrera de soroll de la B30
Sra. Gemma , c/ Guadalajara: Es queixa de la gestió que es fa del manteniment
de les voreres.
Josep Lluis Lolo (APVV Mas Gener): En el darrer Consell de Barri, Joan
Puigdomenech va ser el primer en 5 anys que ens va ensenyar els decibels de la
autopista i em consta que ja ha parlat amb el Ministeri de Foment per agilitzar les
pantalles acústiques. És un tema que si que s’està treballant als grups de treball.
Intervencions dels vocals:
Neus F Valero (C’s): En referencia al tema de la torre, diu que s’ha demanat tres
vegades l’informe tècnic sobre les radiacions de la torre però encara no el tenen.
Pel que fa a la riera cal diferenciar els projectes, de les actuacions d’urgència,
com el cas de Carme , la veïna del c/ Galicia . Demana que d’aquest Consell de
Barri han de sortir un compromisos i possibles solucions, perquè hi ha coses que
no poden esperar al ritme d’un grup de treball.
Eva Lafuente (ERC-MES): Reprèn el tema de Carme, veïna c/ Galicia i la
problemàtica amb la riera, Demana a l’equip de govern que es busquin solucions.
A mes, és un problema que davant una gran pluja podria afectar a una gran part
de Mira-sol, no sols a ella.
Josep Mª Angel (ICV-EUiA) : Fa referència als temes que es van parlar al consell
passat, 2 de març 2016 i als compromisos que es van prendre sobre el tema de
l’autopista. Es queixa de la lentitud en la solució dels temes i se suma a la
demanda de prioritzar la urgència de la riera al seu pas pel c/ Galicia abans que
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el cobriment i la resta del projecte. Lamenta que al seu moment no es fes el
soterrament de la línia per una qüestió pressupostària, per que ara costarà mes.
Pep Ordoñez (Dxoc Teatre): Demana que es reconsideri la llista de les propostes
i es prioritzin els temes que són realment de seguretat, com la riera, coixins
berlinesos, etc..
Damià Calvet, fa un resum del temes que han sortit al punt nº 2 i s’apunten
els compromisos següents:
- Considerar les actuacions immediates, amb caràcter d’urgència
- Passar comptes amb el Consell de Barri de temes de manteniment, bàsicament
voreres i arbrats
- Els torrents, tant neteja com projectes en els que ja s’està treballant, però
prioritzant les actuacions immediates, com es el cas del c/ Galicia, on viu la Sra.
Carme Ramírez
- El tema dels sorolls a l’autopista, donar continuïtat als compromisos que va
arribar Joan Puigdomenech al passat consell , en els quals ja s’està treballant
- Recopilar tota la informació referent a la torre elèctrica del c/ Guadalajara.
Respecte al tema de la torre d’alta tensió, es varen soterrar les línies a l’avinguda
Baixador, però en aquest moment no es contempla cap altra solució que el
manteniment de la torre, això no treu de que es puguin fer grups de treball per
tractar aquest tema, però no està previst soterrar el cablejat al seu pas per
l’autopista.

3. Urbanització sector Capella Sant Joan
Francesc Serra, Sots Director de Districtes informa de les obres d’urbanització de
la Capella Sant Joan.

Hi havia pendent posar uns sifons als embornals de tot el sector, però per motius
de comptables administratius s’ha retardat, doncs no era possible activar la
partida pressupostària que hi havia per a la urbanització d’aquest sector, perquè
es una partida de contribucions especials i no es podia utilitzar temporalment per
fer aquesta actuació. L’obra començarà aquest a finals d ‘aquest mes de juliol, i
durarà una setmana com a molt.
La retirada de la xarxa aèria d’ Endesa, ha sofert un retard degut al robatori de
part del material que hi havia la c/ Pompeu Fabra. Els treballs de soterrament de
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línies s’està fent ara, i acabarà a principis d’agost. Pel que fa a la xarxa de
telefonia, la retirada de cables aeris es realitzarà al mes de setembre. Després de
la liquidació de les obres s’ha vist que es pot abonar als veïns aproximadament
un 4% sobre el total liquidat. S’havia previst una baixa d’un 25% i s’ha aconseguit
més d’un 38% després de la liquidació de les obres. La reposició dels arbres que
s’havia acordat en altres reunions està completament finalitzada la feina.
Intervencions veïnals:
Antonio Marti, representant veïnal a la comissió obres Capella Sant Joan:
Manifesta la disconformitat en el retard per la obra del sifons i en el retard de en
la execució total del soterrament de les línies de telèfon i enllumenat. En total fa
quasi dos anys que han començat les obres però encara no estan soterrades les
línies. Pel que fa al tema econòmic el marge de devolució s’ha anat reduït, primer
la devolució era entre un 8% i 9%, cada vegada s’ha anat reduint ,mes, i
actualment es d’un 4%.
Demana, com a representant del sector Capella Sant Joan , un calendari de
manteniment en quan a neteja, i també manteniment del clavegueram sifònic.
4. Urbanització darrers carrers Bell Indret.
Francesc Serra, Sots Director de Districtes, informa que es tracta de 9 carrers que
han començat les obres aquest mes de juliol i que està previst que finalitzen en 6
mesos. Un dels temes important ha estat la devolució dels avals bancaris que
s’havien sol·licitat a alguns veïns. Serra descriu les quotes d’aquesta urbanització,
seran dos d’un 25%, una tercera d’un 15%, i una quarta que no es pretén girar ,
per ser la equivalent a la baixa que s’ha aconseguit amb el contractista.
( No hi ha cap comentari veïnal sobre aquest tema)
5. Lliure Disposició de Mira-sol
Aquest punt es salta, doncs ja s’ha tractat àmpliament a la apartat de la dació de
compte del grups de treball. Complet acord a la sala, es continua amb el punt 6.
6. Dació a compte Processos Participatius a Mira-sol
Marina Casals, Sots Directora de Medi Ambient i Participació Ciutadana informa
dels dos processos participatius que actualment hi ha oberts al barri :
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“Procés Participatiu Entorns de Can Cabassa i Estany Alous”, centra la
reflexió en els solars que queden entre el barri de Mas Gener i can Cabassa que
limiten amb l’autopista. Anteriorment va haver-hi un pla de millora que es va
aturar, i ara des del Consell de Barri , s’encomana la nova definició d’aquest espai.
També es va incloure en el procés la reflexió sobre l’Estany del Alous, que és un
espai de gran valor ambiental a l’altre costat de l’autopista, però desconegut per a
molts . Marina Casals fa un resum descrivint l’organització, calendari i
desenvolupament de les sessions que s’han dut a terme fins a la data actual.
Aquest procés s’ha treballat conjuntament amb estudiant de la ETSAV que
aportaven un punt de vista més tècnic a les sessions.
A les sessions es varen tractar alguns temes que han sortit avui, com la
contaminació acústica de l’autopista, habitatge, aspectes de mobilitat, sobre tot als
volants de l’Hospital General, i l’Estany dels Alous.
Finalment es va fer una sessió d’ exposició i reflexió sobre les propostes. Els
estudiants de la ETSAV varen exposar les seves propostes, amb la intenció de
posar-les sobre la taula i convertir-les en projectes viables. Actualment estem a la
espera de l’informe dels resultats d’aquestes sessions. A partir d’aquí començarà
una fase de treball tècnic per part de l’Ajuntament
“Procés Participatiu Avinguda Baixador”. Es va iniciar el procés amb
entrevistes a veïns per trams de l’avinguda, per veure quines eren les necessitats
en aquest carrer. Després del buidatge de les dades, s’ha vist que cada tram ha
generat unes necessitats diferents, per tant , es faran les propostes per trams.
Aquest procés s’ha fet conjuntament amb l’EMD Valldoreix. Posteriorment hi haurà
un retorn de la viabilitat tècnica.
Marina Casals fa menció també dels Pressupostos Participatius, que actualment
s’estan treballant, i que afecten a tots els barris.
Damià Calvet agraeix la participació del tots els veïns en aquests procés de
participació ciutadana. Pel que fa al procés participatiu de Can Cabassa, ha
finalitzat en gran mesura la part formal ,però que encara falta la traducció de les
propostes en projectes concrets.
El president Damià Calvet obre torn de paraules a la Mesa del Consell:
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Magali Robson (AVV Can Cabassa Mas Gener) : Comunica al Consell de Barri
, el que ja va transmetre la associació de veïns, anteriorment a la Alcaldessa,
Merce Conesa, i al Tinent Alcalde Damià Calvet: la seva decepció en el procés
participatiu de Can Cabassa. Demanen transparència i que l’Ajuntament aclareixi
les seves necessitats en aquets barri
Josep Lluis Lolo (APVV Mas Gener) : manifesta el seu acord amb la intervenció
anterior i afegeix: cal que l’Ajuntament deixi clar quines son les necessitats de
construcció en aquest barri. Aquest és un tema que no s’ha tractat al procés
participatiu i continuen havent moltes tensions veïnals.
Josep Maria Angel (ICV-EUiA): No s’ha parlat de la modificació del Pla General
Metropolità. Es parla del Pla de Millora Urbana, però les directrius d’aquest les
marca la modificació del PGM. Aquesta modificació està impugnada pels veïns i
per Iniciativa per Catalunya. He assistit a algunes d’aquestes sessions, i es va
parlar de tot excepte de la construcció dels habitatges que és el que realment
preocupava als veïns, saber el número d’ habitatges que hi anaven. Es va evitar
el tema, que de fons és un tema econòmic. Amb la construcció d’aquests
habitatges, es vol fer un canvi per pagar els deutes pendents que té l’Ajuntament,
al recuperar com a no edificable zones verdes de Can Busquets i Can Monmany.
Sortiríem perjudicats els veïns de Can Cabassa.
Pel que fa a la avinguda Baixador, penso que en el procés participatiu es dóna
molta llibertat als veïns, sense que hi hagi un avantprojecte, i això no te massa
sentit
Xavier Humet (CUP): tornant al tema de Can Cabassa i la modificació del PGM:
es tracta de 50 o 60 mil m2 que ens preguntem “on es van a construir”. Pel que fa
a l’avinguda Baixador, es pot aprofitar per fer zones de passeig i tranquil·les, no
cal que sigui una via de circulació .
Eva Lafuente (ERC-MES): Vàrem tenir la sensació en el procés de Can Cabassa
que ja es sabia on es volia conduir el procés, de portar-ho la punt que es volia. Pel
que fa a l’Estany del Alous, no és un tema prioritari per als veïns, no hi ha la
vivència de voler-ho incorporar, es viu com una imposició. Caldria consultar als
veïns què és el que els interessa. Els projectes dels estudiants eren molt bons des
d’ un punt de vista acadèmic, però no tenien ressó entre els veïns. Igualment
entenem l’interès del Consistori per voler incorporar aquest espai, pel seu valor
ambiental.
Pel que fa al tema avinguda Baixador, Lafuente recorda que tots els vocals volen
tenir les actes abans del consell, per treballar els temes que plantegen els veïns,
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especialment en aquest, perquè es porta pràcticament des de la EMD Valldoreix.
És la manera de tenir informació per defensar els drets dels veïns de Mira-Sol
En finalitzar les intervencions dels vocals, es dóna pas al torn de paraules dels
veïns:
Sra. Montse: Comenta sobre el procés participatiu Can Cabassa, que considera
ha estat un fracàs. Als estudiants els faltava informació del barri, i la part
important, que era la dels habitatges, però no sols pel nombre d’habitatges que es
construeixin, sinó per que segons el nombre de famílies que vinguin a viure, tot
l’entorn s’haurà de modificar.
Sr. Enric: Pel que fa al procés participatiu Can Cabassa Mas Gener, coincideix
en que s’ha enfocat sense tenir informació de què era el que preocupava al veïns.
Cap de les propostes tractava el dels habitatges. Aquest projecte ja venia marcat
des de el començament.
Sra. Eva (AV Can Cabassa Mas Gener) : Va estar en els dos processos
participatius. Em va agradar més el de l’Avinguda Baixador . El de Can Cabassa,
va ser una gran decepció, des de el primer moment es captava que anava dirigit
on l’Administració volia. Els estudiants, com que venien amb una idea
preconcebuda, no entenien algunes de les preguntes que fèiem els veïns.
Continua fent una descripció de la sessió de l’Avinguda Baixador, del que
demanaven els veïns, i felicita als membres de l’Administració que varen conduir
aquest procés.
Sr. David: Es suma als comentaris de Eva, l’anterior veïna. Al procés participatiu
Can Cabassa caldria primer preguntar als veïns quines necessitats tenen i a partir
d’aquí decidir.
Damià Calvet dóna per tancat el torn de intervencions veïnals, en no haver cap
altra sol·licitud de intervenció.
Fa el següent resum del que s’ha acordat en aquest punt:
-Donar continuïtat al procés de Can Cabassa, tancar l’ informe amb propostes que
vagin mes enllà de les sessions anteriors.
-Respecte a la avinguda Baixador, continuar amb el calendari que s’ha establert.
Passa la paraula a Marina Casals que recorda que estè obert el període
inscripcions per a participar en els horts urbans de Mira-sol.
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7. Precs i preguntes
Damià Calvet inicia aquest punt informant de la presentació del nou cartipàs
aquest ple de juliol. Es presentaran les modificacions que duran a terme en quan
a funcions i responsabilitats dels membres de l’equip de govern, motivada perquè
Carles Brugarolas, fins ara Tinent Alcalde de Economia, Hisenda i RRHH, deixa
de tenir dedicació exclusiva a l’Ajuntament, i passa a ser un regidor sense cartera.
L’equip de govern s’ha de redistribuir. La cartera de Carles Brugarolas, queda
distribuïda entre diferents regidors i jo mateix (D. Calvet) assumiré la cartera de
Economia i Hisenda. Altres responsabilitats que fins ara assumia passaran a
càrrec d’altres regidors. Mobilitat passarà a la cartera de Cristina Paraira,
Habitatge a la cartera de Susanna Pellicer, i assumiré la Tinència d’Alcaldia de
Urbanisme, Economia i Hisenda. Pel que fa a la Presidència del Consell de Barri,
cesso avui, i portarem al plenari la proposta que la presidència l’ assumeixi la
Tinent d’ Alcalde de Cultura , Carmela Fortuny, que a més també es veïna de
Mira-Sol.
Passa la paraula a Carmela Fortuny que manifesta la seva il·lusió i les ganes de
treballar en la millora del barri.
Precs i preguntes dels veïns:
Josep Mª Angel (ICV-EUiA): Agraeix la dedicació de Damià Calvet i dóna la
benvinguda a Carmela Fortuny. Seguidament cita el capítol tres del Reglament
de Participació (veure article 40 del cap III de RPC) , on parla de l’obligatorietat de
disposar en un taulell d’anuncis a la seu del Consell de Districte, l’ordre del dia i
les actes . Continua referint a l’acta i l’ordre del dia, que es van penjar al Casal de
Mira-sol, el dia anterior al Consell a la tarda. Considera que hauria d’estar amb
antelació, mínim una setmana, a més, caldria tenir un taulell d’anuncis al Casal.
Pel que fa a Cultura, ha quedat una mica despenjat a nivell del Consell de Barri.
Caldria aprofitar el dinamisme de la coordinadora de cultura i donar continuïtat a
aquesta feina feta.
Altres membres de la mesa continuen agraint la feina feta al president i donant la
benvinguda a la nova presidenta Carmela Fortuny.
Intervenció veïnal: Formula un prec , a la rotonda dels plataners, hi ha dues
cases que es tan en la confluència amb la avinguda Can Cabassa, concretament
nº 38 i 40 es difícil identificar l’adreça, no surten als navegadors, demana que s’
15

identifiqui clarament amb el nom d’Avinguda Can Cabassa. Pregunta: el pont que
entra al Eroski, ¿ a qui pertany?
Damià Calvet : respon que hi ha una part titularitat de la Generalitat i altra de
l’Ajuntament. Hi ha a més una qüestió d’expropiacions per resoldre i encara no
està la configuració definitiva.
Intervenció veïnal: Pregunta quin es el següent pas dintre de les propostes de
lliure disposició que s’han explicat avui
Damià Calvet: Avui hem fet un resum d’aquestes reunions. Ara cal convocar des
del Consell de Barri de nou al Grup de Treball de lliure disposició per aportar mes
informació, plans de manteniment, etc... i veure què cal d’aquella llista. De
moment, la llista de les 14 propostes afina bastant amb els diners de lliure
disposició cavalcant 2016-2017. Els GT els formen principalment membres del
Consell de Barri però està oberta a participació d’altres veïns que tinguin interès.
El treball d’aquests grups, s’ha de definir la manera d’ elevar-ho a alguna mena
de votació col·lectiva, pot ser debatreu al Consell de Barri, etc.. És un tema que
hem de resoldre encara formalment com fer-ho
Intervenció veïnal: Demana que li agradaria assistir al GT si fos possible
Xavier Barbany , vicepresident : Com a representant també de la AV Sant Joan,
ofereix enviar-li la propera convocatòria a la veïna per que pugui assistir als GT.
Intervenció veïnal: Defensa la feina de la coordinadora com a base pera treballar
la cultura al barri.
Intervenció veïnal: Pregunta pel parking de l’ Hospital General, vol saber si hi ha
prevista cap actuació i el prec es veure si es pot fer cap actuació . És un lloc amb
molta pols, insegura, plena de deixalles.
Damia Calvet: Respon que es d’ús públic. Es tindrà en compte quan es decideixi
el destí final dels diners de lliure disposició. Entén que es necessari el compromís
de gestionar-ho millor, des de el punt de vista de deixalles, brutícia, etc...
Intervenció veïnal: el veí anterior continua afegint que no es pot esperar a que
es decideixi tot el procés de Can Cabassa per posar-ser a treballar en aquest
descampat

Es tanca la sessió al es 23:20 hores en no haver-hi més precs i preguntes.
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