Acta del Grup de Treball de Mobilitat de Mira-sol, del dia 4 d’octubre de 2016, inici a
les 20.15h.
Assistents:
Sr. Xavier Barbany (Sots president del Consell de Barri)
Sra. Immaculada Valderrama (Ass. Veïns Sant Joan Mira-sol)
Sr. José Luís Lolo (Assoc. Veïns Mas Gener)
Sr. Josep Martí (Assoc. Veïns Mas Gener)
Sra. Iona Casadevall (Assoc. Veïns Can Mates)
Sra. Magalí Robin (Assoc. Veïns Can Cabassa)
Sr. Josep Maria Angel (ICV)
Sra. Eva La Fuente (ERC-MES)
Sra. Neus Valero (C’s)
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament.
Temes tractats:
El Sr. Muratet explica les actuacions municipals realitzades des d’últim grup de treball.
En concret:
1.- S’han fet els coixins berlinesos a Josep Irla a càrrec del lliure disposició, tal com
estava aprovat.
2.- S’han fet coixins berlinesos a Prat de la Riba, a càrrec del pressupost municipal, tal
com s’havia demanat en l’últim grup de treball.
3.- S’han tret les bandes rugoses de l’Avda. Baixador i s’han posat dues bateries de
dos coixins berlinesos, tal com s’havia demanat en l’últim grup de treball.
4.- S’han posat llums led al creuament de Carreterra Vallvidrera sobre el pont de Can
Gatxet, tal com es demanava en el últim grup de treball.
5.- S’ha arranjat l’aparcament provisional a Vallseca, a prop del centre comercial. Es
demana que es faci un gual d’entrada separat de l’actual accés.
6.- Es comenta que els veïns i veïnes del carrer Albacete demanen que aquest carrer
es transformi en un carrer d’una sola direcció i amb un cordó d’aparcament. S’exposa
el cas davant del grup de treball. S’ensenya la proposta. Es farà carta als veïns i
veïnes afectats. En general es veu bé la proposta ja que només té una afectació veïnal
i com que són els mateixos veïns qui ho demanen, es veu bé.
7.- S’ensenya el disseny dels plafons que, a càrrec de lliure disposició, cal posar a tres
punts dels barri. Es demana que també apareguin les dues farmàcies, i es demana
que es posi un quart cartell que aniria a la part del centre comercial. Es mirarà la
viabilitat pressupostària per poder encarregar aquest quart cartell si no entra dins del
pressupost de lliure disposició.
8.- S’informa que està tot previst per iniciar els treballs de canvi de senyalització als
carrers Pamplona, Sant Sebastià i Guipúscoa. En breu (octubre-novembre) s’iniciaran
els treballs. Prèviament ja es va enviar carta als veïns i veïnes afectats.
9.- S’ha canviat, tal com es va demanar en el grup de treball, el carrer Pamplona,
posant-lo de dues direccions per facilitar l’accés al centre cívic de Mirasol.
10.- En el grup de treball es demana que, igual que s’ha fet a la Carretera de
Vallvidrera, es posin llums al terra al pas de vianants de la farmàcia de Can Mates.
11.- Més reductors de velocitat a Josep Irla amb Gayolà i Josep Irla amb Montcorb.

12.- Es demana que l’aparcament a Arnau de Vilanova sigui en cordó en lloc de
bateria com és ara. Es comenta que això traurà aparcament de la zona i això no serà
acceptat pels veïns. Es mirarà una solució de que hagin d’aparcar de cul per facilitar la
sortida que sinó, aparcant de cara, quan surten els vehicles és perillós.
13.- Es demana estudiar canviar alguns carrers de sentit per facilitar l’accés a l’escola.
Es comenta la complexitat i que en això cal fer un procés de participació veïnal.
14.- Es demana que es miri la possibilitat de canviar l’entrada de l’aparcament
provisional de Can Cabassa.

I sense altres temes, es tanca el grup de treball a les 21.30h.

