
 

 
GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA, MIRASOL 5 D’OCTUBRE DE 2016 
 
Asssitents per part municipal:  
Sr. Víctor Martínez, Director de Qualitat Urbana i Mobilitat 
 
 
Assistents:  
Sra. Immaculada Valderrama, (associació veïns Sant Joan Mirasol) 
Sr. Josep Lluís Lolo (associació veïns Mas Gener) 
Sr. Josep Martí, (associació veïns Mas Gener) 
Sr. Xavier Barbany, (associació veïns Sant Joan Mirasol) 
Sra. Magali Robin, (associació de Can Cabassa) 
Sra. Iona Casadevall (Can Mates) 
Sr. Josep Maria Angel Solà (representant IC-EUA) 
Sra. Eva Lafuente (representant ERC) 
Sra.  Neus Valero (representant C’s) 
 
 
ACTA DE TEMES TRACTATS I ACORDS 
 
 
Hora: 19 hores 
Lloc: Casal Cultural de Mirasol. 
 
ACTA DE TEMES TRACTATS I ACORDS 
 
Per part del Sr Víctor Martínez s’exposen les actuacions que es duran a terme al 
districte els propers mesos, en concret: 

- Millora de voreres als carrers: Tarragona, Av. Madrid, Sevilla, Pg 
Roser, Pedro i Pons, reparacions puntuals a diferents llocs de Can Mates. 

- Millora parcial de paviments: Rotonda can Gatxet amb sant Cugat al 
Papiol, Sant Sebastià, Pompeu Fabra, Arnau de  Vilanova, Burgos, Pg 
Nard, Plaça Espanya, Pedro i Pons, Pg. Roser, Saragossa, Irun, Sebastià 
Altet, Les Palmes, Rovira i Virgili, Ferran Soldevilla, Ramon Muntaner, 
carrer Capella de Sant Joan amb Mallorca. 

- Plantacions arbrat. S’Annexa llistat de carrers on s’actuarà. 
Per part dels veïns es van demanar les següents actuacions. 

- Reparació de forat a l’asfalt a l’Entroncament abans d’arribar a la plaça 
dels Pins. 

- Es demana revisió de l’arbrat del carrer Lleida per trobar-se en mal estat. 
- Es sol.licita passar a disciplina l’invasió de la vorera per part de la tanca 

vegetal de l’antic Restaurant Can Cabassa. 
- Es sol.licita neteja de l’aparcament de can Cabassa, s’informa que ja està 

fent. 
- Es reitera la petició de desbrossada dels terrenys bruts del carrers 

Astúries, s’informa que s’han netejat els que són de titularitat municipal. 
Com a informació complementària s’annexa plànol de les finques 
esmentades i dir que només la finca ´2600009 quina titularitat pertany a 
Promusa, per tant a partir d’ara serà només aquest el terreny que serà 
desbrossat per part municipal, de la resta de terrenys es farà un 



 

requeriment als titulars per part de Disciplina urbanística per tal que els 
mantinguin nets. 

- Reiteren la necessitat d’instal.lar enllumenat sota el pont de l’AP7, 
s’informa que encara no és efectiva la cessió dels terrenys per part del 
Ministeri i que sense aquesta cessió no es pot executar l’obra. Com 
informació complementària posterior al grup de treball cal dir que els 
treballs s’iniciaran, s’annexa plànol amb la proposta d’actuació pactada 
amb el Ministeri. 

- Es sol.licita inspecció del parc  que Jaume I per trobar-se en mal estat. 
- Es reitera l’ampliació de la zona de jocs infantils a Mas Janer, s’informa 

que s’està treballant i que abans de final d’any estaran col.locats. 
- Es demana instal.lar terra tou a sota el tobogan de davant del centre 

cívic, s’informa que en principi no està previst i que no tots els parcs han 
de tenir el terra de goma, cal tenir present els cartells on s’indica l’edat 
recomanada d’ús. 

- Al carrer Josep Irla, encara hi ha sacs de runa al carrer després de la 
fuita d’aigua provinent de l’escapament d’aigua que ha haver els passats 
dies. Com a complement a l’acta s’informa que es va fer una inspecció i 
es va comprovar que els sacs no corresponien a la reparació feta per part 
municipal. 

- Es demana informació dels sifons del sector de la Capella de Sant Joan, 
es demanarà informació al Sr. Francesc Serra. 

- S’informa del mal estat dels panots del parc de davant del centre cívic. 
- Es demana informació de si es cobrirà el calaix de riera al seu pas pel 

carrer Eivissa. 
- S’informa de l’existència de formigues al parc infantil de Can Rabella, així 

com de la presència de senglars a diferents llocs. 
- Es sol.licita informació del cost que representa la neteja de grafitis al 

barri. 
- Es sol.licita col.locar panot al tros de vorera al costa del camp de futbol. 
- Cal reposar els contenidors de paper cremats. 
- Cal ampliar la tanca de protecció de la riera, ampliar la col.locada ans 

enrere. 
- Es comenten les queixes rebudes per part d’alguns veïns per la 

instal.lació de l’espai de socialització de gossos a can Mates, s’acorda 
tirar-ho endavant. 

Acompanyant a l’acta s’annexen: 
- Plànol de la campanya de poda 
- Llista de la plantació d’arbart. 
- Planificació de la neteja del barri d’octubre i novembre 
- Proposta d’ubicació de l’espai de socialització de gossos. 
- Proposta d’enllumenat sota el pont de l’AP7 
- Informe de les tasques de manteniment de clavegueram del barri. 
- Plànol parcel.les carrer Astúries 

 
 
Sent les 20:20 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la 
reunió. 
 
Víctor Martínez del Rey 
 
Director de l`Àmbit de Qualitat Urbana i Mobilitat 


