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ACORDS REUNIÓ MONOGRÀFICA SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL   
CONSELL DE BARRI DE MIRA-SOL 
 
DATA: 29 de setembre de 2016 
LLOC: Casal de Mira-sol 
 
ASSISTENTS: 
Presidència: Carmela Fortuny i Camarena 
Sotspresidència: Xavier Barbany 
  
En representació de les entitats: 
● Associació de veïns Can Matas: Pep Ordóñez 
● Associació de veïns de Sant Joan de Mira-sol: Inmaculada Valderrama 
● Associació de propietaris i veïns de Mas Gener: Josep Lluis Lolo 
● Mirasol Teatre: Juan Angel de la Peña 
● Dxoc Teatre: Pep Ordóñez 
● Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener: Magali Robin 
 
En representació grups polítics municipals: 
● CiU: Andreu Ares 
● CUP: Alba Joé 
● C’S: Neus F Valero 
● ERC-MES: Eva Lafuente 
● ICV-EUiA: Josep Mª Angel 
● PSC: Francesc Aguilà 
 
 
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat: 
• Marina Casals: Sots Directora de Medi Ambient i Participació ciutadana 
• Francesc Serra: Sots Director de Districtes 
 
Ordre del dia de la sessió: 
 

1. Proposta de calendari de Consells ordinaris 
2. Proposta de funcionament sessions ordinàries del Consell 
3. Atenció directe de la Presidència del Consell de Barri 
4. Proposta de funcionament dels grups de treball 
5. Procés de Selecció de projectes amb diners de Lliure disposició 
6. Revista Som Mira-sol  

 
1. Proposta de calendari de Consells ordinaris 
 
Donat que al 2016 falta convocar dos Consells Ordinaris, es proposa una primera data 
el 26 d’octubre i una segona al desembre, possible data 14 de desembre.  
 
Respecte les dates del 2017, es proposa definir noves dates perquè la primera no sigui 
al més de gener. 
 
2. Proposta de funcionament sessions ordinàries del Consell 
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S’acorda que les actes del Consell de barri i dels grups de treball s’enviï a tots els 
membres en un termini màxim de 15 dies posteriors a la sessió. 
 
S’informa que a l’OAC del Casal Mira-sol hi haurà les convocatòries, ordres del dia, 
actes dels darrers Consells i Grups de treball. I s’informa que al proper Consell de 
Barri ja hi haurà un plafó exclusiu per al Consell per penjar-hi totes aquestes 
informacions. 
 
A les sessions del Consell de Barri es donarà compte de les reunions que s’hagin dut a 
terme sobre qüestions de Mira-sol entre l’ajuntament i entitats o veïns. 
 
Les sessions començaran a les 20h. Els precs i preguntes es podran realitzar després 
de cada punt tractat i, al final de la sessió, hi haurà un altre torn de precs i preguntes 
sobre altres qüestions que no hagin sortit. S’acorda no limitar el temps d’exposició de 
cada intervenció. 
 
3. Atenció directe de la Presidència del Consell de Barri 
 
Carmela Fortuny enuncia que de forma regular establirà un dia per atendre als veïns, 
ja sigui al Casal, ja sigui visitant algun punt del barri a petició del veí. Properament es 
comunicarà el dia i el canal per poder acordar cita. Es farà dació de compte d’aquestes 
cites al Consell de Barri. 
 
Josep Maria Barbany s’ofereix per acompanyar la presidència en aquestes cites amb 
els veïns. 
 
4. Proposta de funcionament dels grups de treball 
 
Carmela Fortuny informa dels grups de treball existents, i es comenten diverses 
qüestions sobre cada un d’ells. 
 
Grups de treball estables: 
 
Mobilitat 
Qualitat Urbana i Manteniment 
Seguretat  
Hi ha una primera convocatòria dels dos primers el dimecres 5 d’octubre a les 19h. 
 
Respecte el grup de Treball de Qualitat Urbana i Manteniment resta pendent informar 
de les qüestions pendents d’executar i l’estat en el qual es troben. 
 
S’acorda que s’informarà de les accions executades, ja sigui per correu electrònic o en 
una sessió ordinària del Consell de Barri. 
 
Es sol·licita que es faci un seguiment dels temes tractats, en quin moment es portaran 
a terme, per part de qui i de quina manera. 
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Grups de treball puntuals: 
 
Complex esportiu. Es va fer la darrera sessió al maig. On es va consensuar una 
proposta de programa. Es redactarà un nou pla especial. Un cop hi hagin documents 
del Pla es convocarà de nou el grup de treball per presentar-ho i comentar-ho. 
 
Torrent Xoriguer i Riera de Can Cabassa. En aquests moments Serveis urbans està 
treballant el projecte en la seva totalitat. Un cop els projectes estiguin definits es 
convocarà el grup de treball. I hi haurà una primera actuació d’urgència que es podrà 
executar aviat: Projecte de Consolidació de les dos lleres de la riera al tram de c/ 
Galicia. Aquest projecte ha estat explicat a la sessió monogràfica sobre temes del C/ 
Guadalajara i Mas Gener. 
 
Ordenació Entorns Can Cabassa. Al juliol es va disposar de l’informe de la diagnosi 
participada. En aquests moments els serveis tècnics estan elaborant propostes 
d’ordenació de l’àmbit, sobretot dels solars lliures. Un cop hi hagi les diverses 
propostes d’ordenació es convocarà un grup de treball específic per acabar de 
treballar la proposta final. 
 
Grups temàtics : 
 
Coordinadora sociocultural. S’acorda que es convocarà des de cultura, i que un 
portaveu s’incorporarà al Consell de Barri per poder informar de l’evolució de la 
Coordinadora. 
 
Hort Comunitari de Mira-sol. Es proposa que un portaveu de l’hort s’incorpori al 
Consell de Barri. 
 
 
5. Procés de Selecció de projectes amb diners de Lliure disposició 
 
S’acorda tractar aquest punt a una sessió específica. Es convocarà abans de 15 dies. 
 
6. Revista Som Mira-sol  
 
Carmela Fortuny explica el petit butlletí que s’editarà sobre el Consell de Barri de Mira-
sol. Hi haurà quatre números a l’any i es distribuirà a totes les llars del barri. S’haurà 
de formar un comitè editor, per assessorar en els continguts. Les entitats disposaran 
d’un espai on poder presentar-se. 
 

 
 
 


