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            ACTA CONSELL DE BARRI MIRASOL 

26/10/2016 

 

 
DATA:  26 de octubre  2016      
 
LLOC: Casal de Mira-sol 
 
ASSISTENTS:  
 
. Presidència: Carmela Fortuny  

. En representació grups polítics municipals:  

● CiU: Andreu Ares   

● CUP- Procés Constituent: Xavier Humet    

● C’S: Neus F Valero            

● ERC-MES: Eva Lafuente 

● ICV-EUiA: Josep Mª Angel   

● PSC: Francesc Aguilar 

● PP: Juan Ramon Brustenga  

. En representació de les entitats:  

● Associació de veïns Can Matas: Pep Ordóñez        

● Associació de veïns de Sant Joan: Inmaculada Valderrama  

● AMPA Escola Catalunya: Carmen Roca  

● Associació de propietaris i veïns de Mas Gener: Josep Lluis Lolo 

● Associació de propietaris i veïns de Mas Gener: Josep Marti 

● Mirasol Teatre: Juan Angel de la Peña  

● Dxoc Teatre: Pep Ordóñez  

● Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener: Magali Robin  
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En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat: 

• Marina Casals i Tres: Sots Directora de Medi Ambient i Participació ciutadana 
 
• Francesc Serra i Ferrer: Sots Director de Districtes 

 

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 de la avinguda Baixador 

 
7.  Projectes en base al fons de lliure disposició 2016 

 
8.  Propostes de Mira-sol als Pressupostos Participatius de la ciutat 

 
9.  Actuació a l’Entorn de l’Estany dels Alous 

 
10.Torn obert de paraula 

 
 

1 . Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

 A les 20:10h la presidenta Carmela Fortuny  inicia la sessió en la seva primera sessió com a  

presidenta. S’aprova l’acta anterior per unanimitat 

 

2. Designació representant Organisme autònom Municipal del Centre Cultural 

  

 La presidència proposa designar algun membre de la coordinadora sociocultural del consell de 

barri  com a representant de Mira-sol a l’organisme autònom municipal, per tal que sigui algú vinculat 

al Consell de Barri.  També hi ha ple acord del Consell en aquest punt 
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3. Atenció directa de la presidència del Consell de Barri 

 

 La presidenta explica al consell en que consisteix l’atenció directa.  Es planteja oferir  assistència 

a demandes dels ciutadans de manera presencial.  Es mostra en diapositiva un model de formulari 

de sol·licitud per accedir  a aquestes reunions, que inclou: sol·licitant, dades de contacte,  tema a 

tractar, si demana tractar el tema a atenció directa, o al Consell de Barri. El formulari es podrà enviar 

via mail conselldebarri@santcugat.cat , o entregar-lo presencialment a la OAC.  

Xavier Humet (CUP-PC), pregunta quin es el motiu d’aquesta iniciàtica, a què respon.  

Carmela Fortuny, respon que es tracta de un procediment de proximitat amb els veïns.  

 

4. Dació a compte dels Grups de Treball 

 

4.1. Reunió funcionament del Consell de Barri. 29 de setembre 

  

 En aquesta reunió es va tractar la necessitat d’un calendari  fix i consensuat.   

El 14 de desembre seria l’últim consell de barri del 2016 

Les dates que es van acordar per al 2017 son: 8 febrer, 10 maig , 13 setembre, 13 desembre.  

També es va parlar de la importància de que les actes arriben a temps, per al correcte funcionament 

del consell i els grups de treball. Al casal, ja s’ha posat un plafó per a consultar l’ordre del dia i les 

actes, que ja està penjat.  

 

 Els grups de treball  es reuneixen entre consell i consell. Actualment són:  

 

- Grups estables:  Seguretat, Manteniment i Qualitat Urbana, i Mobilitat 

- Grups puntuals: Torrent Xoriguer i Riera Can Cabassa, Complex Esportiu, Entorns Can Cabassa 

- Grups vinculats: Coordinadora de Cultura, Comissió Hort Mira-sol 

 

Josep Lluís Lolo, representant de la coordinadora de Cultura,   explica que actualment s’estan 

marcant els objectius de treball i que pretén potenciar el teixit associatiu d’en barri 

 

Carmela Fortuny presenta el butlletí del Consell de Barri, SOM Mira-sol , que es va informar a la 

reunió de funcionament. Està previst publicar quatre butlletins a l’any, i que arribi a totes les llars. Es 
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va parlar de crear un comitè assessor que orienti els continguts del butlletí. S’entén que aquesta 

persona hauria de ser del teixit associatiu. En aquest butlletí hi hauria un espai per a que les entitats 

puguin presentar-se i donar-se a conèixer 

 

S’obre un torn de paraules al públic  :  

 

- Miguel Illea: Pregunta com es contestaran les preguntes que es fan al torn obert i surten a l’acta. 

Concretament ell ha fet dues preguntes que no s’han contestat encara.  

- Carmela Fortuny demana disculpes per aquestes que no s’ha contestat, a partir d’ara es 

compromet a donar resposta entre consell i consell .  

- Xavier Humet (CUP-PC) , demana que la resposta que es doni es faci pública.  

- Josep Mª Angel (ICV- EUiA), demana que les actes estiguin a la OAC i es puguin consultar. Que 

s’arxivi un exemplar de cada acta.  

- Inmaculada Valderrama demana que es doni el link d’on trobar les actes dins del web municipal 

- Francesc Carol, exposa que a la reunió de seguretat del 29 de febrer 2016 va demanar quantes 

actuacions policials s’havien dut a terme a la plaça doctor Vila, i encara no té resposta. 

- Eva Lafuente (ERC- MES) , agraeix tenir les actes, però encara troba a faltar en les actes d’alguns 

grups de treball que no es posen les intervencions.  

- Merce Vidal, planteja la preocupació d’alguns veïns pels possibles problemes de mobilitat al barri, 

en el cas que l’ Hospital General fos un hospital de referència.  

- Pel que fa a la revista, al tor obert de es plantegen els següents temes:  Francesc Aguilar (PSC)  

pregunta com està pensada l’edició de la revista. Carmela Fortuny respon que es farà cada quatre 

mesos i una setmana després de cada Consell de Barri, a partir d’aquest.  Francesc Carol pregunta 

quin es el cost de la mateixa. Carmela Fortuny respon, que no te números exactes, però que el cost 

no és molt elevat (és un DIN A3 doblat) , i en canvi té molts avantatges de comunicació entre els 

veïns.  Imma Valderrama (AV Sant Joan) pregunta qui formarà part del comitè editor del butlletí, i si 

hi haurà censura. Josep Maria Angel afegeix que perquè  no es converteixi en una eina de campanya 

electoral de l’equip de govern  també es pot parlar de la brutícia de la riera o de aspectes criticables 

del barri. Carmela Fortuny manifesta que la revista no es una eina política, sinó una eina de 

comunicació del barri, i el comitè assessor estarà format per membres del Consell de Barri. La 

distribució es farà mitjançant bustiada 

 

4.2. Reunió monogràfica C/ Guadalajara i Mas Gener. 29 de setembre 
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Varen treballar diferents equips tècnics per tractar el tema de soroll de la AP7, la proliferació del 

mosquit tigre, el torrent de Can Cabassa, i les torres d’alta tensió. Les actes estan penjades i s’han 

pogut llegir 

 

Torn de paraules:  

  

- Josep Mª Angel (ICV-EA) , Insta a que l’Ajuntament desobeeixi a Foment i posi les pantalles de 

protecció a la l’AP7, conscient que es tracta d’una solució difícil, l’Ajuntament s’ha d’implicar d’altra 

manera, Foment no ho farà mai i no contestaran.  

- Neus Valero (C’s) : Ciutadans ha presentat una proposta per a que sigui discutida a la taula de 

Fomento al Congrés dels Diputats. Es l’aportació com a manera d’exercir pressió i rebre resposta a 

les reiterades sol·licituds.  

- Eva Lafuente (ERC-MES): es podria rescatar un projecte antic de l’Ajuntament que consistia en 

posar una barrera d’arbrat per reduir l’impacte del soroll de l’AP7. Pel que fa al c/ Guadalajara, el 

primer mesurament del camp elèctric que es va fer de la torre d’alta tensió va ser fallida. Demana 

saber si s’ha fet una altre mesurament i quins han estat els resultats 

- Josep Lluis Lolo (ApiV Mas Gener): En la lliure disposició hi havia una partida que volia destinar a  

les pantalles. En algun moment  es va dir que si hi havia partida pressupostaria es podia posar una 

pantalla, no recorda si d’arbrat o d’altre tipus 

- Juan R Brustenga (PP) Pregunta si ha prosperat la moció sobre millores al barri de Mas Gener, 

que va presentar el PP al Ple Municipal del setembre passat,  que va ser aprovada, i que en el seu 

punt 1, feia referencia al soroll del AP7.  Saber si el pla que s’esmentava a la moció s’està duent a 

terme 

- Altra veïna també demana saber en quin punt s’està treballant respecte a la torre d’alta tensió i si 

s’ha fet la reunió amb el delegat de Fomento a Catalunya 

- Xavier Humet, vol recollir la proposta de Josep Maria Àngel, en referencia a  l’Ajuntament decideixi 

col·locar pantalles, que hauran de ser de formigó per la seva eficàcia, encara que es tapin amb 

arbres.  

- Eva Lafuente (ERC-MES)  agraeix en nom dels veïns de Can Cabassa que s’hagi netejat la riera. 

Informa que tornen a estar brutes i vol posar-ho en coneixement.  
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- Carmela Fortuny informa que l’estudi sobre soroll a la AP7, com que no el fa Fomento, l’ha 

encarregat l’Ajuntament. Quan estigui aquest estudi , que està previst per a finals del mes de gener, 

es convidarà l’empresa que l’elabora al grup de treball perquè l’expliqui. Amb aquest estudi hi ha 

intenció de fer un requeriment judicial a  Foment per no actuar al respecte . No es pot actuar en un 

territori que es no es titularitat de      l ‘Ajuntament. La pantalla d’arbres seria una solució momentània 

per minimitzar l’impacte mentre s’espera que Fomento actuï.  

- Marina Casals, sots directora de Medi Ambient,  informa que se està estudiant quines mesures 

serien les més adients per solucionar el problema, veure exactament quin tipus de pantalles són 

necessàries per reduir el soroll. Tècnicament es necessita molt de material, com formigó perquè el 

so no passi 

 

Carmela Fortuny continua explicant la  neteja de les rieres. Es fa cada dos mesos, però en casos 

concrets es pot actuar de manera immediata.  En les actes consta la previsió de neteja. Hi ha una 

partida que es destina del pressupost de lliure disposició per a fer neteges mes intensives. 

 

- Magali Robin, AV Can Cabassa- Mas Gener, pregunta si s’ha parlat amb l’Ajuntament de Rubí pel 

que fa al soterrament de les línies d’alta tensió 

- Carmela Fortuny respon que s’ha concretat una reunió amb l’Ajuntament de Rubi i l’ICAEN.  

- Anna Baus (veïna) informa que hi ha veïns de Can Fatjó, a Rubi, que també demanen el 

soterrament de les línies 

- Anna Vila (veïna) pregunta si es pot assistir als grups de treball 

- Xavier Barbany (vicepresident consell de barri) respon que simplement ha deixar el mail a les 

associacions per a ser informada del proper grup de treball  i que els convidin 

- Josep Maria Angel (ICV-MES) : Tornant al tema del soroll de la AP7, demana que el Consell de 

Barri tingui coneixement dels requeriments que l’Ajuntament ha fet a Foment, i dels informe 

elaborats, per poder argumentar millor les propostes. Pel que fa a la torre d’alta tensió és un 

problema complicat, econòmic i no sols tècnic 

- Anna Maria (veïna) pregunta que si l’Ajuntament pensa fer alguna cosa amb les altres torres 

elèctriques de Polis-Alfa. 

- Es demana també manteniment d’arbrat i zones verdes de Polis-Alfa 

 

4.3 Grup de Treball Mobilitat , 5 d’octubre.  
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A aquest grup de treball va informar Albert Muratet, cap de secció de mobilitat del les diferents 

reunions que s’havien dut a terme. Com que està a les actes, la presidenta no fa cap resum, obre 

torn de paraules. 

 

- Inmaculada Valderrama(AV Sant Joan)  presenta un plànol del tub de il·luminació sota de 

l’autopista. Planteja que hi ha una tram al planell, que està en groc, on no hi ha cap llum dibuixada. 

( s’adjunta el planell al final de l’acta) 

- Francesc Serra (sots director de Districtes) respon que no es veuen bé perquè manca el detall 

- Inmaculada Valderrama(AV Sant Joan) pregunta quant punts de llum hi ha i on van col·locats .  

- Carmela Fortuny afegeix que se’ls farà arribar un estudi de detall als membres del consell 

-  Josep Mª Angel (ICV- MES), el c/ Pamplona no pot ser de dues direccions tot sencer, hi ha un 

tram que obligatòriament ha de ser d’una direcció. Penso que hi ha una errada que cal corregir 

- Inmaculada Valderrama(AV Sant Joan) Es va demanar informació sobre els sifons de la Capella 

Sant Joan  i els tancament de la riera a la alçada del carrer Eivissa. Pregunta com progressa aquest 

tema.  

- Francesc Serra, respon que està en estudi, se està treballant actualment.  

- Inmaculada Valderrama pregunta també sobre la devolució de les contribucions de la Capella Sant 

Joan.  

- Francesc Serra respon que es retornaran aproximadament el 4% abans de Nadal 

 

4.4. Grup de treball Qualitat Urbana, 5 d’octubre. 

 

Victor Martinez, Director d’Àmbit de Qualitat Urbana va facilitar amb anterioritat les actes, amb els 

acords  i altra informació. Com que està a disposició de tothom, s’obre torn de paraules.  

 

- Xavier Barbany, vicepresident CB, pregunta quan s’iniciarà les millores  de la il·luminació que es 

va presentar al Pla de Millora.  

- Francesc Serra respon que no hi ha una calendari al respecte encara, però que sí que hi ha un pla 

director d’ il·luminació a la ciutat, que ja fa temps que està activat i enviarà la informació corresponent 

als membres del Consell de Barri. Hi ha zones on el problema  no és que la il·luminació sigui pobra, 

sinó que els arbres envaeixen i tapen la llum.  
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- Carmela Fortuny demana si es pot fer arribar al Consell de Barri el plànol del pla de enllumenat de 

Mira-sol 

- Eva Lafuente (ERC- MES) fa la següent observació, en el pla d’arranjament de voreres, del llistat 

de voreres  no es troben voreres de les zones més antigues, com part de Pompeu Fabra.  

- Imma Valderrama , afegeix que Pompeu Fabra si que està. 

- Intervenció veïnal, una veïna de Mas Gener demana que es tallin les canyes del carrer 

Entroncament 

 

4.5. Grup de treball diners lliure disposició, 18 d’octubre.  

 

S’avança el punt 7,  Projectes en base al fons de lliure disposició 2016 per tractar-lo conjuntament 

amb el grup de treball.  

Es disposa d’un total de 269.823 €, dels quals 122.000 € ja està previst invertir-los en projectes.  

 

- Carmela Fortuny fa un resum dels projectes del pressupost de lliure disposició del barri: 

1. - Instal·lar una zona lúdica juvenil davant del Casal 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 Coordinadora 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 (6.000 €)  

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

 

La presidenta recorda que es va acordar un grup de treball específic de segui ment i implantació  

dels projectes . Paral·lelament també es va acordar estudiar dos projectes, cobrir pista esportiva 

mas gener i continuar carril bici des de escola Catalunya fins a mas gener. Aquest darrer punt, 

s’inclouria en un anàlisi dels carrils bici necessaris per a de Mira-sol que està previst dur endavant. 

Per aquests projectes actualment  no hi ha dotació econòmica prevista 

 

- Immaculada Valderrama explica per que hi ha projectes que no s’executen, com per exemples les 

voreres i el enllumenat, que són projectes per als quals Serveis Urbans ja té una partida destinada. 

Pel que fa a la zona zem de gossos, s’està pendent  si surt guanyador un projecte dels pressupostos 

participatius 
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- Miguel (veí) pregunta què  va passar amb els bancs desapareguts a la plaça dels plataners, que 

no s’han restituït  

- Francesc Serra explica que es van retirar durant les obres d’urbanització del carrer Alps perquè els 

utilitzaven un grup de  joves per a assentar-se “mes temps de l’ habitual”. Es poden tornar a posar.  

-  Francesc Carol pregunta d’on surten els 269 mil €.  

- Carmela Fortuny respon que anteriorment no s’havien executat. A partir d’ara caldria garantir que 

es duen a terme 80.000 € cada any.  

- Eva Lafuente demana si es pot recordar, referent al punt 7, on estaran els panells informatius 

- Francesc Serra respon, al Casal Mira-sol, Estació FGC Hospital General, FGC Mira-sol i la plaça 

dels Pins.  

- Neus Valero (C’s) manifesta que troba a faltar el grup de treball de Seguretat , que s’expliqui que 

s’ha fet. El darrer va ser el 29 de febrer. 

- Francesc Carol:  es podria aprofitar el grup de treball de seguretat i portar un representat de les 

forces de seguretat . Unir mobilitat i seguretat ciutadana en un mateix grup es plenament compatible 

- S’acorda convocar aquest grup de treball abans del proper co nsell de barri del 14 de 

desembre  per explicar el Pla de seguretat.  

 

5. Informació de l’Hort comunitari de Mira-sol 

 

Marina Casals presenta a Antonio, representant de l’Hort de Mira-sol, i fa un resum de com sorgeix 

la proposta.  

Antonio es membre de la comissió de enllaç de l’Hort i el Consell de Barri, exposa la finalitat del grup 

de treball i com funciona la associació que s’encarregarà de la gestió del l’Hort.  Explica també als 

assistents l’actual funcionament i que s’està treballant ara.  

L’associació L’ Ortiga s’encarregarà de la formació en agricultura ecològica.  

Pep Ordoñez, (AV Can Mates) també participant de l’Hort de Mira-sol, explica que es paguen unes 

quotes, cada parcel·la té un cost, i a més les formacions tenen un cost de 3,40€ per persona. Amb 

aquestes quotes es pretén fer front a les despeses que puguin sortir.  

Immaculada Valderrama pregunta si hi ha subvenció o ajuda de part de l’Ajuntament, a la vegada 

que mostra el suport a la iniciativa des de l’AVV.  

Pep Ordoñez respon que l’ajuda de l’Ajuntament consisteix en tota la instal·lació que s’ha fet, que 

ha anat a càrrec de l’Ajuntament 
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6. Estat del Procés Participatiu Avinguda Baixador 

 

Marta Martorell (Tècnica de Participació) i Elena Degollada ( Vocal EMD Valldoreix)  fan el retorn 

del procés participatiu de l’avinguda Baixador. Al taller es va construir una maqueta amb tots els 

trams de l’avinguda Baixador, consensuant amb els assistents, com volien que fora l’avinguda. Es 

va treballar per trams i a tots els trams concorden en que sigui  una via de mobilitat lenta, una via 

30, i sorprèn, que tots varen coincidir en com volien que s’uniren. Està previst que l’avinguda 

Baixador tingui vida i hi hagi interrelació entre les persones. Es demana que el pont sigui una passera 

per als vianants, que puguin passar bicicletes, que no tingui llambordes per que hi hagi menys soroll. 

Tots han coincidit que la llum sigui tènue i no enfoqui  tant directament a les cases. Al tram de baix 

es demana que es mantingui el nou aparcament i que estigui regulat amb un semàfor per a controlar 

els cotxes que es dirigeixen cap a la autopista. Al tram dos, que es tingui en compte i es respecte 

l’accés als horts que hi ha al voltant.  

Les propostes estan validades per la taula de participació . Els esborranys o avantprojectes estaran 

a finals de 2017 i s’exposaran a la ciutadania. L’execució esta prevista per al 2019.  

 

8. Propostes de Mira-sol als Pressupostos Participatius de ciutat.  

Marina Casals presenta les propostes finalistes que impliquen al barri, son cinc 

1. Espais de socialització de gossos 

2. Camí escolar amb un nou semàfor a Ctra. Vallvidrera 

3. Millorar les parades de bus urbà a Mira-sol 

4. Dotar de serveis públics els parcs 

5. Circuits de salut amb aparells de manteniment físic 

 

  Pep Ordoñez apunta, en el cas que sortirà seleccionada la de les parades de bus, també caldria 

fer una revisió de les línies. Hi ha parades i recorreguts que no tenen molt de sentit. Per replantejar 

aquest tema cal tenir en compte l’opinió dels professionals (conductors) i usuaris, no sols dels 

tècnics.  

 

9. Actuació a l’Entorn de l’Estany dels Alous 
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  Les propostes van encaminades a millorar la zona d’ accés a l’estany. Caldrà  corregir pendents, 

desbrossar per recuperar camins, millorar el paviment en alguns trams, assenyalar avisant dels 

possibles riscos al mirador, asegurar minim 1.5 m d’amplada a tots els trams . Esta previst fer 

actuacions de mínims pera millorar l’espai.  

 

- Josep Martí (APiV Mas Gener) pregunta a Marina Casals si és conscient que hi ha un tram afectat.  

- Marina Casals respon que sí, que de fet s’han presentat al·legacions pel tema de la connexió del  

ferrocarril 

- A petició dels assistents, Carmela Fortuny es compromet a fer arribar el power point que ha 

acompanyat l’exposició de tot el consell de barri als membres de la mesa.  

 

10. Precs i preguntes. Torn obert de paraula.  

 

- El vicepresident Xavier Barbany, i representant de la AVV Sant Joan, obre el debat sobre la sanitat 

pública, i pregunta si el consell de barri està d’acord en fer un posicionament des de el Consell de 

Barri sobre quin tipus de sanitat es vol a Sant Cugat, dirigit a millorar el sistema sanitari públic del 

municipi. A Sant Cugat hi ha moltes mancances en qüestió de sanitat, especialment en les 

urgències. Demana al Consell, instar  muntar una Taula de negociació amb tots els agents implicats, 

especialment les administracions públiques, Generalitat, Ajuntaments, Hospital General de 

Catalunya, etc... 

- Eva Lafuente proposa que es porti a l’ordre del dia  del proper Consell de Barri 

- Magali Robin (AVV Can Cabassa- Mas Gener)  planteja que caldria veure quin pot ser l’impacte a 

la mobilitat del barri de tenir un hospital públic al barri.  

- Carmen Roca ( AMPA escola Catalunya) apunta també el dèficit que hi ha en les urgències. 

L’Hospital General no cobreix les necessitats de la sanitat pública, no es un hospital públic, en cara 

que atengui dintre de la sanitat publica alguns casos molt concrets .  

- Immaculada Valderrama: com l’Hospital General està a Mira-sol, es una raó de pes per tractar el 

tema al Consell de Barri.  

- Gemma (veïna) si es fa una taula per tractar el tema caldrà tenir en compte els aspectes de mobilitat 

- Josep Mª Angel (ICV-EU) realitza una sèrie de preguntes sobre l’estat d’alguns grups de treball, 

dels quals no te informació el consell: Poliesportiu, Torrent Xoriguer i projecte Can Cabassa 
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- Carmela Fortuny respon que sobre el grup de treball Poliesportiu ja existeix un pla que el té el 

director de l’àmbit de territori i estarà a disposició del grup de treball abans del proper Consell de 

Barri. Sobre Torrent Xoriguer, s’està treballant actualment,  s’informarà al grup de treball en quin 

punt es troba.   

 

Es tanca la sessió a les 23:15 

 


