ACTA GRUP DE TREBALL DE LLIURE DISPOSICIÓ DE MIRA-SOL
DATA: 18/10/16

Assistents per part municipal:
Carmela Fortuny, Presidenta de Consell de Barri de Mira-sol
Francesc Serra, Sots Director de Districtes

Assistents:
Andreu Ares, vocal de CDC
Carme Roca, AMPA Catalunya
Immaculada Valderrama, Associació Veïns Sant Joan Mira-sol
Iona Casadevall, Associació Veïns Can Mates
Josep Lluís Lolo, Associació Veïns Mas Gener
Josep Martí, Associació Veïns Mas Gener
Josep Ma Angel, ICV-EUiA
Magalí Robin, Associació Veïns Can Cabassa
Joan Angel de la Peña, Mira-sol Teatre

Acords:
Els acords resultants del debat dels diferents projectes i propostes s’han
incorporat al llistat de la pàgina següent.
Com a resum econòmic, tenim que dels 261.823,44 € disponibles d’inversió i dels
8.000 € disponibles d’ordinari, es adir un total de 269.823 €, s’han compromès sis
projectes valorats en un total de 122.000 €.
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TOTAL INVERSIÓ + ORDINARI

Suma Anys anteriors + Pressupost 2016

Pressupost 2016

Anys anteriors

TOTAL

- Canviar l’enllumenat públic a LED (inclòs en el Pla d’enllumenat Municipal)

- Instal·lar 2 bancs i 1 paperera, a tocar de l’entrada del CEIP Catalunya (2.000 €)

- Instal·lar 4 panells informatius de situació d’equipaments (5.000 €)

- Afegir mes coixins a Josep Irla (6.000 €)

- Arranjar il·luminació i adequar acústicament la sala taller del Casal de Mira-sol (6.000 €)

- Promocionar Mira-sol Participa (10.000 €)

- Incrementar la dotació econòmica de la coordinadora de cultura (10.000 €)

- Zona ZEN per a gossos

- Neteja de la riera per minimitzar la proliferació del mosquit tigre (35.000 €)

- Arranjament de voreres, uns 900 ml (40.000 €)

- Pantalles acústiques al límit amb l’autopista a Mas Gener (45.000 €)

- Instal·lar una zona lúdica juvenil davant del Casal de Cultura (50.000 €)

- Continuar el carril bici des del CEIP Catalunya fins Mas Gener (80.000 €)

- Cobrir la pista poliesportiva de Mas Gener (250.000 €)

PROJECTE

Ordinari
Inversió
Ordinari
Inversió
Ordinari
Inversió

557.000 €

2.000 €

5.000 €

6.000 €

6.000 €

10.000 €

10.000 €

18.000 €

35.000 €

40.000 €

45.000 €

50.000 €

80.000 €

250.000 €

VALORACIÓ
TOTAL
ACORDS

269.823 €

189.823 €
8.000 €
72.000 €
8.000 €
261.823 €

122.000 €

10.000 € independent del pressupost assignat a la Coordinadora de Cultura.
Convoquem reunió per la Coordinadora de Cultura per la setmana
10.000 € vinent.
Aprovat unànimament. S'han fet algunes millores, pero son
6.000 € insuficients
Aprovat unànimament. Ubicacions treballades en el Grup de
6.000 € Mobilitat. De moment, s'han instal·lat en tres punts.
Aprovat unànimament. Deixem el plànol d'equipaments a l'entrada
5.000 € del Casal per fer-hi esmenes, si cal
No cal executar aquest projecte. Serveis Urbans ho executa des del
pressupost municipal
No cal executar aquest projecte. Serveis Urbans ho executa des del
pressupost municipal

El Servei d'Obres realitzarà un pressupost en referencia a un estudi
de coberta simple per la pista
El Servei de Mobilitat realitzarà una proposta d'ampliar els carrils bici
de Mira-sol en general, incloent una previssió de connexió amb
Valldoreix. Tambè s'estudiarà el possible finançament des de la
partida de "Camins segurs a les Escoles"
Aprovat unànimament. Recordarem al Servei de Parcs i Jardins
50.000 € l'actualització pendent de les altres zones de jocs infantils del barri
No tenim potestat jurídica per excutar aquest projecte. Seguim amb
les reunions amb FOMENTO. Dimècres 19/10/16, el Servei de Medi
Ambient ve a fer mesures acustiques a 2 cases de Mas Gener.
No cal executar aquest projecte. Serveis Urbans ha de presentar el
pla de millores de voreres.
S'aprova executar aquest projecte per reforçar la frequència
d'intervencion de neteja previst en el pla de manteniment de la
35.000 € riera.
No executem aquest projecte ja que es solapa amb un altre Projecte
Participatiu
de Ciutat.es converteixen en un de combinat i
Aquest dos projectes

VALORACIÓ
ACORDS

