
CONSELL DE BARRI DE MIRA -SOL
26 d’octubre de 2016



ORDRE DEL DIA 26/10/2016

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Designació representant Organisme Autònom Municipal del 
Centre Cultural
3.- Atenció directa de la presidència del Consell de Barri
4. -Dació de compte dels grups de treball
5. -Informació de l’Hort comunitari de Mira-sol
6. -Estat del Procés participatiu Av. Baixador
7. -Projectes en base al fons de lliure disposició 2016
8. -Propostes de Mira-sol als Pressupostos Participatius de ciutat
9. -Actuació a l’Entorn de l’Estany dels Alous
10. -Torn obert de paraula



3.- ATENCIÓ DIRECTA DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE BARRI

• Omplir el formulari de sol·licitud 

SOL·LICITUD D’ATENCIÓ DIRECTA  
DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE BARRI DE MIRA-SOL 

 
 
Dades de la persona  sol·licitant 

Nom i cognoms  
 
 
NIF 
 

Domicili per a notificacions  
 

Població 

Telèfon  

Adreça electrònica  

 
 
Sol·licitud 
 
Tema a tractar 
 
 
 
 
 
 
 
Lloc (marcar una opció) 
 

A. Atenció al Casal de Mira-sol 
 

B. Visita a un punt del barri de Mira-sol 
 
 
Persones que assistiran  
 
 
 
 
 

 



3.- ATENCIÓ DIRECTA DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE BARRI

• Omplir el formulari de sol·licitud 

• Enviar la sol·licitud al Consell de Barri 
conselldebarri@santcugat.cat , o presencialment a la OAC de Mira-sol

• Esperar confirmació de data per a l’atenció directa



4. -DACIÓ DE COMPTE DELS GRUPS DE TREBALL

- Reunió Funcionament Consell de Barri. 29 de setembre

- Reunió monogràfica C/ Guadalajara i Mas Gener. 29 de setembre

- Grup de treball de Manteniment i Qualitat Urbana. 5 d’octubre

- Grup de treball de Mobilitat. 5 d’octubre

- Grup de treball diners de lliure disposició. 18 d’octubre



4. -DACIÓ DE COMPTE DELS GRUPS DE TREBALL

- Reunió Funcionament Consell de Barri

Calendari del Consell de Barri:

14 desembre 2016
8 de febrer 2017
10 de maig 2017
13 de setembre 2017
13 desembre 2017



4. -DACIÓ DE COMPTE DELS GRUPS DE TREBALL

- Reunió Funcionament Consell de Barri

Grups de treball actuals:

     

GRUPS ESTABLES 

 

GRUPS   PUNTUALS  ALTRES GRUPS VINCULATS 

SEGURETAT 
 

TORRENT XORIGUER I RIERA DE CAN 

CABASSA 

COORDINADORA DE CULTURA 

MANTENIMENT I QUALITAT URBANA 

 

COMPLEX ESPORTIU COMISSIÓ HORT MIRA-SOL 

MOBILITAT 

 

ORDENACIÓ ENTORNS CAN CABASSA  

 



4. -DACIÓ DE COMPTE DELS GRUPS DE TREBALL

- Reunió Funcionament Consell de Barri

Revista Som Mira-sol



5. -INFORMACIÓ DE L’HORT COMUNITARI DE MIRA-SOL



PROVA PILOT HORT COMUNITARI DE MIRA -SOL
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Moció institucional per la promoció d’activitats agràries urbanes al Ple municipal del juny

de 2012.

Acció 94 del Pla Director de Desenvolupament Sostenible del Pla d’Acció de l’Agenda 21

local: “Incentivar els espais agrícoles d’horta que permetin als aturats, jubilats i gent

interessada el contacte directe amb el medi “

Any 2007: Creació dels Horts del Turó de Can Mates, de gestió municipal, amb 21

parcel·les adjudicades per sorteig a gent jubilada durant 4 anys.

Any 2008 – actualitat: Demanda creixent de més horts urbans en diferents indrets de la

ciutat.

ANTECEDENTS EN LA PROMOCIÓ D’HORTS URBANS A SANT CU GAT
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PROVA PILOT D’HORT COMUNITARI A MIRA-SOL

• Febrer de 2012: El Consell de Barri
de Mira-sol aprova a petició dels
veïns i veïnes destinar 30.000 € del
pressupost de lliure elecció per a la
construcció d’uns horts darrera el
casal del barri, dins el marc del
programa Mira-sol, fem ambient!

• Aquests horts seran una prova pilot
que realitzarà l’Ajuntament, ja que
seran autogestionats per una entitat
del municipi integrada pels
mateixos hortolans. Aquesta prova
pilot haurà de servir de model per a
altres horts a executar en diferents
barris de la ciutat.
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FASES DEL  PROJECTE D’HORT COMUNITARI A MIRA-SOL

Fase 1. 12 de maig de 2015. L'Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb l’Entitat Cíclica 
Associació, per desenvolupar una prova pilot en el disseny i gestió d’un hort urbà comunitari ecològic a 
Mira-sol. 

Fase 2. 16 de febrer de 2016. Cíclica Associació redacta un projecte tècnic de disseny dels horts 
darrera el casal de Mira-sol, amb un pressupost total de 58,275,79 € (IVA exclòs). 

Fase 3. 27 d’abril de 2016. Aprovació definitivament del projecte per JGL. Període d’informació 
pública pel termini de 30 dies.

Fase 4 . Maig-octubre 2016. Execució de les obres dels horts de Mira-sol.

Fase 5. Posta en marxa dels horts de Mira-sol i de la nova comunitat d’hortolans. Constitució d’una 
associació específica.
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PROJECTE D’HORT COMUNITARI A MIRA-SOL

� Sòl municipal. 7b

� Superfície = 3.385 m2

� Tancament perimetral i 4
portes d’accés.

� Pèrgola-hivernacle (espai
tècnic, armaris d’eines,
hivernacle i canviador).

� Zona d’hort comunal per
activitats col·lectives. 390 m2

� Zona d’horts personals:

� 14 parcel·les de 24 m2

� 20 parcel·les de 36 m2

� 6 parcel·les de 48 m2

� Zona de compostatge

� Punts d’aigua de reg en cada
parcel·la
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RESULTAT FINAL DE L’HORT COMUNITARI A MIRA-SOL DE
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RESULTAT FINAL DE L’HORT COMUNITARI A MIRA-SOL
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FORMACIÓ DE LA COMUNITAT D’USUARIS DE L’HORT COMUNI TARI DE 
MIRA-SOL

Juliol 2016. Obertura del període de recepció de sol·licituds de participació a l’Hort, a tot 
el públic en general i anunciada a través dels mitjans de comunicació locals.

Setembre – octubre 2016. Formalització de la comunitat d’usuaris. S’omplen totes les 
places d’horts particulars (40 ut.) i queden lliures 8 de les 12 places disponibles d’horts 
comunals. Actualment hi ha 4 usuaris en llista d’espera per qualsevol tipologia d’horts. 

Octubre 2016 - Maig. Dinamització i formació de la comunitat d’usuaris dels horts

� Dinamització de la comunitat d’usuaris amb trobades entre totes les persones admeses i l’equip 
dinamitzador, amb la finalitat de constituir la nova associació, redacció dels estatuts, formació 
de les diferents comissions de treball, redacció de la normativa interna de funcionament. 

� Formació de la comunitat d'usuaris en agroecologia, compostatge, reg. 



Medi Ambient
hortsurbans@santcugat.cat

www.santcugat.cat



6. -ESTAT DEL PROCÉS PARTICIPATIU AV. BAIXADOR



7. -PROJECTES EN BASE AL FONS DE LLIURE DISPOSICIÓ 2016



7. -PROJECTES EN BASE AL FONS DE LLIURE DISPOSICIÓ 2016

Pressupost disponible a 2016: 269.823 €

Projectes acordats per executar amb pressupost disponible al 2016:

1. - Instal·lar una zona lúdica juvenil davant del Ca sal de Mira-sol (50.000€)

2. - Neteja de la riera de Can Cabassa per minimitzar  la proliferació del mosquit tigre (35.000 €)

3. - Incrementar la dotació econòmica de la Coordina dora Sociocultural de Mira-sol (10.000 €)

4. - Promocionar Mira-sol Participa (10.000 €)

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

6. - Afegir més coixins berlinesos a Josep Irla (6.00 0 €)

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

Total dels projectes aprovats: 122.000 €

Es convocarà Grup de treball de Seguiment dels proj ectes de lliure disposició

Pressupost restant: 147.823 €



7. -PROJECTES EN BASE AL FONS DE LLIURE DISPOSICIÓ 2016

Paral·lelament el Consell de Barri acorda estudiar dos projectes:

1.  - Cobrir la pista poliesportiva de Mas Gener 

El Servei d'Obres realitzarà un pressupost en referencia a un estudi de coberta simple per la pista.

2. - Continuar el carril bici des del CEIP Catalunya  fins a Mas Gener

El Servei de Mobilitat realitzarà una proposta d'ampliar els carrils bici de Mira-sol en general, incloent 
una previsió de connexió amb Valldoreix. També s'estudiarà el possible finançament des de la partida 
de "Camins segurs a les Escoles"



8. -PROPOSTES DE MIRA-SOL ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
DE CIUTAT
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Pressupostos participatius
Amb tu  decidim la ciutat

Votacions:

Del 17 d’octubre al 6  de

novembre



Votació 
Ciutadana

Octubre

Taula de 
Ciutat

14 de juliol

ExecucióTallers de 
propostes

4, 11 i 18 
juny

546

Recollida de 
propostes

22 maig, 15 
juny

955 122548
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Espais de socialització degossos
—

Objectiu: Creació de zones d’esbarjo per als gossos on puguin   
jugar i relacionar-se en un espai tancat específic,  millorant així la  

convivència entre persones igossos.
—

Descripció: Instal.lació d’espais tancats de socialització de g ossos, 
amb  papereres, dispensadors de bosses de recollida , font i rètols. 
L’objectiu  d’aquests espais és millorar la sociali tzació dels gossos 

i, alhora, evitar
la deposició incontrolada d’excrements a l’espai pú blic. 

L’actuació es  completaria amb accions desensibiitz ació.

Àmbit:
Espai
públic

Ubicació:
Mira-sol, Parc 

Central  CanMates

PROPOSTA PETITA

—
Cost aprox.:

50.000 €

—
Termini aprox.  

execució: 2
anys

€

19
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Camí escolar amb un nousemàfor a Ctra. Vallvidrera
—

Objectiu: Crear un camí escolar des del centre fins a l’escola
Ciutat d’Alba i millorar la seguretat viària del pas de viana nts
existent a la carretera deVallvidrera amb un nou semàfor.

—
Descripció: La proposta consisteix a fer un camí escolar segur per a  

vianants i bicicletes que connecti l’escola Ciutat d’Alba amb el 
centre de la  ciutat. I preveu la instal.lació d’un  semàfor amb 

polsador per als vianants al  pas de vianants ubica t a la carretera de 
Vallvidrera, a la cruïlla amb  l’Avinguda del Carri l davant de l’Escola

d’Arquitectura.

Àmbit:
Mobilita

t

Ubicació:
Carretera de
Vallvidrera

20

—
Cost aprox.:
50.000 euros

—
Termini aprox.  
execució: 12

mesos

€

PROPOSTA PETITA
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Millorar les parades de busurbà a Mira-sol
—

Objectiu: Fer accessibles algunes parades del bus urbà  
i millorar-ne la zona d’estada.

—
Descripció: Es millorarà l’accessibilitat d’algunes parades eli minant  

obstacles, ampliant voreres i millorant la zona d’e stada amb 
marquesines,  bancs, papereres, etc. L’objectiu és millorar el confort 

i la protecció dels  usuaris que esperen el busurbà .

Àmbit:
Mobilita

t

Ubicació:
Mira-sol

—
Cost aprox.:

50.000 €

—
Termini aprox.  
execució: 12

mesos

€

21PROPOSTA PETITA
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Dotar de serveis públics elsparcs
—

Objectiu: Dotar de serveis públics els parcs i les places de la ciutat  
amb mésafluència.

—
Descripció: La proposta passa per dotar de serveis públics algu ns 
parcs  i places mitjançant la instal.lació de mòdul s prefabricats i/o 
d’obra, segons  el lloc. Els mòduls incorporaran ca mbres adaptades 

per a persones amb  mobilitat reduïda i autoneteja.  La proposta 
pretén evitar l’incivisme als  parcs i donar servei  a la població, en 

especial a la gent gran i als infants.

Àmbit:
Espai
públic

Ubicació:
Plaça del Rei, Parc de  

Can Matas,
Pollancreda

WC

22

—
Cost aprox.:
50.000 euros

—
Termini aprox.  
execució: 18

mesos

€

PROPOSTA PETITA
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Circuits de salut amb aparells de manteniment físic
—

Objectiu: Facilitar l’exercici físic i promoure l’envelliment  actiu  
d’adults i gent gran a partir de la instal·lació d’ aparells de  

manteniment a l’aire lliure.
—

Descripció: Instal·lació de mobiliari urbà per realitzar exerci cis de  
manteniment físic per a adults i gent gran. S’ubica ran en espais 

públics  existents per facilitar l’accés a tota la població, permetre 
fer exercici físic  al llarg del dia, gaudir de l’a ire lliure i afavorir la 

relació i la creació de grups  espontanis. Es propo sa la creació de 
dos circuits d’aparells en dos parcs  públics de la ciutat.

Àmbit:
Esports i

qualitat  urbana

Ubicació:
Residència Sant 

Cugat,  Monestir i
Mira-sol—

Cost aprox.:
45.000€

—
Termini aprox.  

execució: 6
mesos

€

PROPOSTA PETITA 24
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14. Casa de laSostenibilitat

15. Pantalla acústica per a espectacles a l’airelliu re

16.Lart Lab - Espai públic de creació artística

17.Itinerari per a bici i vianants Coll Favà-Can Sant Joan

18.Creuaments amb semàforsaccessibles

19. Espais de socialització degossos

20. Camí escolar amb un nou semàfor a Ctra.Vallvidre ra

21.Millorar les parades de bus urbà aMira-sol

22. Dotar de serveis públics elsparcs

23. Adequar l’entorn natural de laFloresta

24. Circuits de salut amb aparells de mantenimentfís ic

25. Crear nous horts urbans isocials

PROPOSTESPETITES

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica de prot ecció de dades de caràcter personal (LOPD), us info rmem que les dades consignades en aquest document s ’incorporaran al fitxer ATENCIÓ CIUTADANA, creat pe r l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb la fina litat de 
recollir les votacions dels  pressupostos participa tius. Amb la signatura d’aquest document atorgueu e l vostre consentiment al tractament de les dades. P er exercir els drets d’accés, rectificació, cancel· lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreç ar a l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès, presencialment, per correu ordina ri  indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per cor reu electrònica lopd@santcugat.cat.

Amb tu decidim la ciutat  
Vota fins al 6 de novembre
—
DNI (obligatori)  

Adreça electrònica 

—

1.Naturalitzar els espais de la vora deCollserola

2. Casa de la Dona a l’escola JoanMaragall

3. Local per a les entitats de malaltiesneurològique s

4. Espai jove de laFloresta

5. Remodelar un espai com a hotel d’entitatsal centr e

6. Espai polivalent per als joves alcentre

7. Itinerari per a bicicletes Rius i Taulet/Av. Graells

8. Millora paisatgística de l’estanyol de laGuinarde ra

9. Xarxa d’espais de jocnaturals

10.Itinerari per a bicicleta entre el centre i Can Magí

11.Climatitzar la zona esportiva municipal de laFlo resta

12.Skate park i circuit de BTT a la ZEM de la Floresta

13.Amfiteatre als Jardins delVallès

PROPOSTESGRANS

Tria un màxim de:
4 propostes grans i 4 propostes

petites
—



Qui pot votar?

Té dret a vot tota la ciutadania major de 16 anys empadronada a 
Sant Cugat del Vallès.

El ciutadà s’haurà d’identificar amb el DNI.

Quan?

Dates de les votacions: Del 17 d’octubre al 6 de novembre

Què pot votar?

Fins a 4 propostes grans i fins a 4 propostes petites.

´

Criteris definits al Reglament aprovat pel Consell de Ciutat.

VOTACIÓ CIUTADANA DE PROPOSTES



3 maneres de votar

Descarrega’t l’aplicació  
per a mòbils i vota des 

d’on
vulguis i quan vulguis

—

santcugatdecideix

Accedeix-hi des de 
qualsevol  ordinador o 

tauleta i vota en  menys 
d’un minut

—

www.ambtudecidim.  
santcugat.cat

—

APP
—

—

WEB
—

—

BUTLLETA
—

Omple la butlleta i  
diposita-la en un dels

punts
habilitats

—

Ajuntament  
Casals dels districtes

Biblioteques  
Casa de Cultura  

Casal Torreblanca

NOVETAT

Qui pot votar: Els majors de 16  anys empadronats a  Sant
Cugat

Quan: Del 17  d’octubre al 6 de novembre

Presentació pública dels projectes:
Dilluns 17  d’octubre a les 19h. Casa de

Cultura

ambtudecidim@santcugat.cat 
facebook.com/ajuntamentdeSantCu

gat

@ajsantcugat

www.santcugat.cat



Monogràfic a les llars

Exposició a l’espai públic a la Plaça de l’Om

Del 17 d’octubre al 6 de novembre

Estand informatiu

Dissabtes 22 d’octubre, 9 i 5 de novembre

Web Ambtudecidim, App

COM ENS PODEM INFORMAR?



Es realitza l’escrutini, i s’esperen resultats pel 9 de novembre.

La Taula de Ciutat valida i seleccióna les propostes
guanyadores en funció dels resultats, fins esgotar el 
pressupost disponible.

Les propostes s’hauran de treballar per realitzar els projectes i 
executar-les al llarg del 2017 i 2018.

RESULTATS DE LES VOTACIONS



9. -ACTUACIÓ A L’ENTORN DE L’ESTANY DELS ALOUS



9. -ACTUACIÓ A L’ENTORN DE L’ESTANY DELS ALOUS

Proposta de millora del tram d’accés a l’estany del s Alous

Per fer-ho es proposa bàsicament millorar la zona d’accés al llac, on s’hauria de corregir 
el pendent (tram vermell) i desbrossar (tram taronja) perquè el camí sigui més accessible 
i transitable. A més a més, es proposa senyalitzar el mirador avisant dels possibles riscos
existents.



9. -ACTUACIÓ A L’ENTORN DE L’ESTANY DELS ALOUS

Actuació 1 Moviments de terres per a la correcció de pe ndents
Caldrà fer terraplens i desmunts per aconseguir un perfil més suau del camí. A les zones 
de terraplè la terra s’afegirà en capes de 20cm i s’anirà compactant.



9. -ACTUACIÓ A L’ENTORN DE L’ESTANY DELS ALOUS

Actuació 2 Aport de material i compactació
L’amplada final del camí serà de 1.5m.
Aport de 10cm de tot-ú i sauló i compactació.



9. -ACTUACIÓ A L’ENTORN DE L’ESTANY DELS ALOUS

Actuació 3 Desbrossada del camí
A continuació hi ha un tram de camí amb pendents molt suaus però molt estret degut a 
que la vegetació ha anat ocupant terreny. S’haurà de desbrossar per deixar una amplada 
mínima de 1.5m.



9. -ACTUACIÓ A L’ENTORN DE L’ESTANY DELS ALOUS

Actuació 4 Instal·lació de cartell

A la zona del mirador es proposa la instal·lació d’un cartell informatiu de l’estat dels
talussos i els perills associats.
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Participació ciutadana


