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ACTA CONSELL DE BARRI MIRASOL 
 
DATA:  14 de desembre  2016      
 
LLOC: Casal de Mira-sol 
 
ASSISTENTS:  
 
Presidència: Carmela Fortuny  
Sots-president: Xavier Barbany 
 
En representació grups polítics municipals:  
CUP- Proces Constituent: Xavier Humet    
C’S: Neus F Valero            
ERC-MES: Eva Lafuente 
ICV-EUiA: Josep Mª Angel   
PSC: Francesc Aguilà 
 
En representació de les entitats:  
Associació de veïns Can Matas: Iona Casadevall        
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: Pepa Gomez  
Dxoc Teatre: Pep Ordóñez  
Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener: Magali Robin  
 
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  14/12/2016  
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2.- Dació de compte dels grups de treball  
3.- Dació de compte de l’atenció directa de la presidència del Consell de Barri  
4.- Designació del consell editorial del butlletí informatiu del barri  
5.- Resultats dels pressupostos participatius  
6.- Espai de socialització de gossos a Can Mates  
7.- Informació sobre l’estat dels estudis i reunions sobre el soroll de l’AP7 i les torres d’alta 
tensió  
8.- Aprovació, en la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats, d'una Proposició no de 
Llei presentada per ERC per solucionar definitivament el soroll que provoca l’AP7/B30 al seu 
pas per Mas Gener  
9.- Recuperació agrícola de finques urbanes en desús 
10.-Torn obert de paraula 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
 A les 20:05, la presidenta Carmela Fortuny  inicia la sessió. S’aprova l’acta anterior per 
unanimitat.  
Eva Lafuente (ERC-MES) Demana si el punt 8 es pot avançar en lloc del punt 7. S’aprova la 
proposta 
 
 
2. Dació de compte dels Grups de Treball  
 
Carmela Fortuny recorda les dates de reunió dels Grups de Treball, així com el seu 
funcionament i finalitat.  
 
Grup de Treball de Seguretat: 29 de novembre 
Grup de Treball del Complex Esportiu: 30 de novembre 
Grup de Treball Lliure Disposició: 30 de novembre 
 
Seguidament  dóna pas a les intervencions, tant de membres del Consell, com del públic.  
   
Josep Mª Angel (ICV-EUA), demana que es faci un petit resum dels grups de treball per al 
públic. Reclama que va demanar dades d’aquest any  sobre els robatoris i no han estat 
facilitades. Continua exposant que espera que el Pla Especial s’aprovi aviat, per poder 
començar amb el projecte i complir el compromís d’iniciar les obres del complex esportiu a 
finals de l’any 2017.  
 
Carme Roca (Ampa Escola Catalunya), difereix amb l’acta del grup de treball del complex 
esportiu, li sembla poc clara i pensa que no reflecteix el que es va dir. En concret el punt diu  
“és molt important que les zones d’entrada i sortida del pati queden ben delimitades i 
protegides, i inclou la porció de  terreny en forma de triangle pendent d’incorporar al CEIP “ 
Roca afirma que en aquella reunió el que es va dir es que l’esmentat triangle no s’incorporaria 
al CEIP, sinó al complex esportiu. A més, avui, el mateix dia de consell, s’ha enviat un mail, 
de l’ AMPA a les famílies de la Escola Catalunya, referent a aquest tema, que ha arribat a 
l’Ajuntament, i ha generat que s’iniciïn una sèrie de negociacions sense comptar amb ella, que 
és la representant al Consell de Barri. A data d’avui sembla que es pot prescindir del triangle 
per a la construcció del complex esportiu, per  tant, torna a demanar que l’Ajuntament mogui 
la tanca i els nens puguin gaudir d’aquesta part del pati, que està tancada des de fa 7 anys 
 
Xavier Humet (CUP- PC),  considera que el calendari establert per a l’inici de les obres del 
complex esportiu no és realista. Respecte al GT Lliure Disposició, des de la CUP–PC es 
demana que els projectes que es puguin presentar es sotmetin a votació popular.  
*** S’inicia un debat sobre les actes dels grups de treball. Carmela Fortuny resumeix els 
acorda sobre aquest tema: com que les actes estan penjades i tothom les pot llegir, els que 
es farà al Consell de Barri,  per agilitzar, és una dació a compte, però no es tornaran a llegir. 
A més, sempre s’obrirà un període per fer al·legacions a l’acta abans de la seva a provació.  
 
La presidenta continua parlant del GT Complex Esportiu: explica el contingut del mail de la 
escola Catalunya que s’ha esmentat abans, en el qual es convoca a totes les famílies de 
l’escola,  a venir al Consell de Barri per a manifestar el seu rebuig a que se’ls privés d’aquest 
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tros de pati. Davant la reivindicació,  la presidenta explica que encara no està decidit si 
s’annexarà el triangle al complex esportiu. Actualment s’està en fase de negociacions. Si 
l’escola i la Generalitat no estan d’acord en cedir aquest terreny, el projecte del complex 
esportiu podria tirar endavant igualment, no és imprescindible. La reunió amb el director de 
l’escola està agendada per al 13 de gener. 
 
La presidenta conclou: el projecte que s’ha presentat al Grup de Treball és provisional, es 
tracta d’una documentació viva que es pot modificar. Considerem que el barri  i l’escola hi 
guanyen amb aquest equipament esportiu 
El triangle es contempla com a  part d’ una zona d’arbrat que ha de servir de filtre visual entre 
el complex esportiu i les edificacions del voltant.  
 
Gemma Pérez (mare escola Catalunya) Pregunta per quin motiu es realitza aquesta 
modificació d’incorporar el triangle al complex esportiu, si igualment es pot portar endavant el 
projecte.  
 
Carmela Fortuny, respon que amb aquesta fórmula es pensa que el projecte del complex 
esportiu pot millorar molt tècnicament. Igualment es té en compte la reivindicació del retorn. 
 
Josep Mª Angel, planteja que el fet de no haver negociat  abans amb l’escola retardarà encara 
més el projecte i l’aprovació del pla especial del complex esportiu Mira-sol  
 
Carmela Fortuny respon que el projecte no tindrà cap retard per aquest motiu.  
Continua fent referència a l’aportació de Xavier Humet  sobre els diners de lliure disposició i 
explica que des de l’hort de Mira-sol va arribar la següent petició: en lloc de rebre propostes 
individuals,  obrir un període de convocatòria per a que les diferents entitats de la ciutat 
poguessin presentar projectes, i després la comissió de seguiment de lliure disposició pogués 
valorar els projectes. 
 
Informació Butlletí Consell de Barri  i Consell Editorial 
 
***(La informació referent al Consell Editorial de la revista del Consell Barri s’uneix al punt 4 
Designació del consell editorial del butlletí informatiu del barri, així aquest punt s’avança 
al punt 3 ) 
 
Els butlletins es faran a tots els Consells de Barri amb la finalitat d’ informar dels temes tractats 
als Consell de Barri, pròximes convocatòries, informació d’entitats, etc... 
En aquest Consell de Barri es va acordar que el butlletí SOM Mira-Sol tindria un Consell 
Editorial amb caràcter assessor i amb les següents funcions:  
- Fer una proposta de temes a tractar en el proper butlletí per tal de tancar una proposta de 
sumari,  
- Proposar els continguts de la contraportada, que en cada número es dedicarà a difondre la 
feina de les entitats del barri,  
- Proposta de temes a tractar en els propers butlletins.   
 
El departament de premsa i comunicació de l’Ajuntament s’encarrega de la maquetació i 
redacció del butlletí. El butlletí arribarà a cada casa abans del proper Consell de Barri 
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El Consell Editorial es reunirà després de cada Consell de Barri. Les persones designades 
son: Imma Valderrama (AAVV Sant Joan), Magali Robin (AAVV Can Cabassa-Mas Gener)  i 
Carme Roca (AMPA Escola Catalunya).  
Informació Coordinadora Sociocultural Mira-Sol 
 
Magali Robin, representant de la coordinadora informa que és un grup amb intenció de 
reactivar la cultura, el moviment social i la formació al barri. En formen part les associacions 
de veïns, associacions culturals, i la seva intenció es que s’ampliï. Actualment compta amb 
tres comissions:  

1. Espai. Té l’objectiu de  fer un seguiment de les millores i remodelació del casal Mira-
sol. Detecta necessitats de l’equipament i a més participarà en un projecte d’estalvi 
energètic que es  desenvoluparà en els propers mesos 

2. Comunicació. S’ encarregarà de la comunicació dins de la coordinadora, amb les 
entitats. Activitats de difusió al barri, oferir un espai de participació per ampliar la 
coordinadora .  

3. Activitats. Organitza les activitats al barri, com la cavalcada reis, Mira-sol Participa 
(mostra d’entitats del barri). Actualment també està treballant en la creació d’un banc 
del temps i en la creació d’un espai de participació per a joves entre 13 i 16 anys.  

 
S’obre un torn de paraules.  
 
Pepa Gómez , de Mira-sol Teatre, comenta públicament el mal estat de la Sala Tallers. 
Carmela Fortuny respon que ja hi ha una actuació prevista per arranjar la Sala i que es farà 
de forma immediata. 
 
Informació Hort Mira-sol 
 
Antonio, representant de l’Hort Mira-sol, informa que el projecte avança molt bé. Ja hi  ha 
cultivat un 72% del terreny que hi ha destinat a cultiu. S’ha avançat molt en la formació amb l’ 
Ortiga. En la part administrativa s’ha treballat molt en la creació de les diverses comissions. 
S’ha fet una formació de l’AMB i s’ha rebut una compostadora 
La parcel·la s’ha dividit, una part de l’hort comunal es dedicarà als infants. S’està treballant 
molt en fer-ne difusió a les xarxes socials 
 
 
3. -Dació de compte de la atenció directa de la presidenta del Consell de Barri  
 
El 23 de novembre es va atendre una petició de informació de la zona lúdica juvenil enfront 
del Casal. Es va manifestar la preocupació per part dels veïns sobre la seguretat a aquest 
espai, i actualment s’estan treballant des de un punt de vista tècnic les diferents propostes 
que van sortir. Demà mateix s’instal·la la llum dissuasiva. La ubicació dels bancs no està 
resolta encara, quan es tingui un plantejament més global s’informarà al Consell.  
 
 
4.- Designació del consell editorial del butlletí informatiu del barri.  
(Tracta junt amb la informació del consell editorial del punt 2) 
 
 
5.-Resultats dels pressupostos participatius 
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Marina Casals, sots directora de Participació Ciutadana fa un repàs de les fases dels 
pressupostos participatius.  
Han participat gairebé 6.000 persones, un 8,3% de la població, percentatge molt alt si es 
compara amb altres ciutats de les mateixes característiques. La votació s’ha fet 
majoritàriament de manera digital.  
De les 12 propostes finalistes, hi ha el compromís de executar les 6 mes votades. En el cas 
que hi hagi un romanent, es podran executar les següents per ordre de votació.  
Marina Casals fa un repàs de les 12 propostes mes votades (6 grans, fins a 270.000 € i 6 
petites fins a 50.000 €) 
De del Consell de Ciutat es farà un seguiment global dels 12 projectes. També s’estan 
configurant grups de seguiment específics per a cadascun dels projectes. Aquests grups de 
seguiment específic estan formats pels autors de la proposta, representants de  entitats 
implicades, representants de Consells de Barri on s’ubiqui el projecte, un representant del 
Consell de la Ciutat i tècnics municipals de l’àmbit corresponent.  
Com que es la primera vegada que es realitza aquest procés a Sant Cugat, s’ha iniciat un 
període de valoració per poder millorar de cara a les properes edicions. Al web del procés  
l’ enquesta electrònica a disposició de tothom per col·laborar en aquestes optimitzacions 
 
Torn de paraules:  
 
Josep Mª Angel, IC-EUiA: Proposa que aquest procés de participació es faci a través dels 
districtes, no globalment. Hi ha districtes amb mes necessitats que es molt difícil que obtinguin 
una proposta guanyadora, com per exemple Les Planes o La Floresta.  
 
Xavier Humet, CUP-PC: Està d’acord amb l’aportació de JM Àngel, de traslladar-ho als 
districtes.  
 
Imma Valderrama, AV Sant Joan: Considera que amb els resultats es destina un excés de 
diners a enjardinar Sant Cugat 
 
Carmela Fortuny, presidenta: aclareix que és fruit del a votació popular 
 
Gemma, veïna: Està d’acord en el comentaris anteriors , el sistema del procés afavoreix al 
centre de Sant Cugat i demana també que es proposi per districtes 
 
Josep Mª Angel: pregunta que ha costat la propaganda i difusió dels pressupostos 
participatius.  
 
Marina Casals, respon que ara no disposa de les dades exactes, però que es pot facilitar la 
informació a posteriori 
 
Eva Lafuente: Per afavorir la implicació del territori, des de ERC-MES, es reflexionava que la 
ponderació seria la manera d’obtenir millors resultats. Aquest sistema actual podria 
desmotivar als districtes. Es responsabilitat institucional generar els mecanismes per al bon 
funcionament 
 
Marina Casals: aquest procés es basa en un reglament que va ser aprovat pel Consell de la 
Ciutat i que es revisable cada any 
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Xavier Barbany, vicepresident:  assenyala també que caldria fer una valoració ponderada en 
funció del nombre d’habitants de cada barri. 
 
S’acorda des de el Consell de Barri, demanar a l’àrea tècnica de Participació, que es tinguin 
en compte aquestes observacions de cara a millorar el reglament i les properes edicions. 
 
6.- Espai socialització de gossos a Can Mates 
 
Marina Casals exposa a trets generals el projecte. Està previst ubicar una zona d’esbarjo caní, 
tocant a la Masia de Can Rabella, perquè els gossos puguin anar solts. Hi ha coneixement 
que en aquesta zona els propietaris deixen córrer als gossos lliurement, però és una pràctica 
que es duu a terme fora de la normativa (segons la normativa, els gossos han d’anar lligats).  
Per a aquest espai d’esbarjo caní es va proposar inicialment un tancat de 2500 metres 
quadrats. Després de diferents reunions del departament de Parcs i Jardins amb usuaris i 
membres de associacions de veïns, es va veure que caldria ampliar els metres quadrats. 
Parcs i Jardins va proposar ampliar el tancat en 1000 metres més, a més de posar un arbrat 
nou i fonts pels gossos.  
 
Paral·lelament se està treballant en la ordenança de tinença d’animals de companyia per 
trobar diferents modalitats que permetin millorar la convivència entre usuaris del parc i 
propietaris de gossos. Un dels temes que s’està debatent és la possibilitat d’organitzar l’ús de 
alguns parcs per franges horàries. Es a dir, en funció del parc en concret i de la franja horària, 
els animals podrien anar sense lligar i fora d’una zona tancada. La zona d’esbarjo caní de Can 
Mates és la primera que s’està treballant, però la intenció és contemplar tot el territori  
 
Iona Casadevall, AV Can Mates : considera que cal canviar la ordenança (deixar els gossos 
solts en determinades circumstancies reglamentades) per que la mentalitat ha de canviar i cal 
adaptar-se, per tal de millorar la convivència. Afegeix que també es va parlar de fer una neteja 
setmanal.  
 
 
8.- Aprovació, en la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats, d'una Proposició 
no de Llei presentada per ERC per solucionar definitivament el soroll que provoca 
l’AP7/B30 al seu pas per Mas Gener 
 
Eva Lafuente informa que des de el grup municipal ERC-MES, s’han recollit les sensibilitats 
dels veïns respecte al soroll de la autopista al seu pas per Mas Gener, i es va vehicular a 
través de la representació de la formació política al Congres dels Diputats. La diputada Teresa 
Jordà, va proposar a la Comissió de Foment una proposició no de llei. Des de ERC-MES 
s’agraeix als  grups dels que van votar a favor al Congres dels Diputats   C’s, PSOE,  Podemos, 
PNV i el Grup Mixt. El PP es va abstenir, s’entén que no s’oposen a la mesura, i ara ja 
correspon al govern del  Partit Popular realitzar els punts que es van presentar: elaborar un 
nou pla de soroll (que hauria de estar enllestit al 2017) i  desenvolupar les mesures per acabar 
definitivament amb les molèsties de soroll. 
 
Torn de paraules:  
 
Imma Valderrama : pregunta per què aquesta proposició la presenta un partit polític i no ho 
presenta l’ equip de govern de l’Ajuntament 
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Josep Mª Angel : felicita al grup municipal de ERC-MES i explica que una proposició no de llei 
no és vinculant, no garanteix res. L’Ajuntament havia anat pel camí de fer els requeriments.  
 
Eva Lafuente: en el cas que no prosperi, des de ERC-MES utilitzaríem l’eina política de fer 
esmenes als pressupostos fins que es destini una partida pressupostària.  
Neus Valero: informa que el PP es va abstenir perquè els semblava prematur destinar una 
partida pressupostària quan hi ha un pla d’acció contra el soroll, amb una sèrie de mesures 
per solucionar els problemes de soroll, i apareix aquesta zona de Sant Cugat com una zona 
de conflicte. Es tracta d’un procés llarg on s’avançarà pas a pas. El treball de l’equip de govern 
és facilitar aquests informes perquè es pugui executar aquest pla d’acció.  
 
Josep Marti: des de la AAVV de Mas Gener agraeix a Eva Lafuente i al grup municipal  el 
treball desenvolupat, i demana que tot l’Ajuntament treballi conjuntament  per a pressionar a 
Foment i aconseguir resultats el més aviat possible 
 
 
7.- Informació sobre l’estat dels estudis i reunions sobre soroll a la AP-7 i la torre d’alta 
tensió 
 
Marina Casals informa sobre la situació actual dels estudis referents al soroll de la AP7: 
recorda que ja es va realitzar un estudi de impacte acústic, que indicava que efectivament es 
superen els nivells permesos als habitatges afectats pel soroll de la AP7. Actualment 
l’enginyeria acústica està treballant per presentar les mesures correctores més adients i el 
projecte concret que seria necessari per solucionar el problema. Aquest estudi seria 
competència de Foment, i des de l’Ajuntament el que s’està fent és avançar-se per guanyar 
temps. Les mesures correctores han de garantir que cap habitatge incompleixi la normativa 
de soroll.  
 
Josep Lluis Lolo: proposa fer primer el grup de treball i posteriorment convocar tots els veïns 
i veïnes per que s’assabentin de les solucions.  
 
Carmela Fortuny : per tal de fer-ho de manera més ordenada, considero que primer caldria fer 
una presentació tècnica a les persones que formen part del grup de treball i després tots els 
veïns i veïnes afectats 
 
Xavier Humet: demana que l’Ajuntament destini un partida pressupostària per solucionar el 
tema de les pantalles acústiques en cas que  Fomento no ho faci en un temps marcat.  
 
Francesc Serra, informa sobre els estudis i reunions referents a  les torres d’alta tensió. 
El director d’Urbanisme, Antoni Serra,  s’ha reunit en els darrers dos mesos amb els quatre 
organismes implicats en la solució d’aquest problema, l’Institut Català d’Energia, l’Ajuntament 
de Rubí, Endesa i Fomento. El resum de les reunions és el següent: 
L’Institut Català d’Energia veu viable el projecte de soterrament, però no té cap subvenció per 
poder aplicar a curt termini, però no s’oposa al projecte 
L’Ajuntament de Rubí descarta el soterrament a la part del polígon i la subestació,  però si que 
estan interessats en la part de Rubí residencial perquè  tenen queixes veïnals. Igualment, com 
que tenen aquesta problemàtica en altres barris han de estudiar què prioritzen. No descarten 
col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Cugat 
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Endesa farà un estudi tècnic  per veure si és possible un soterrament parcial de dos trams: el 
creuament de l’autopista i el barri residencial de Rubí. No contemplen el soterrament fins la 
subestació.  Aquest projecte es pretén presentar al proper mes de gener 
El Ministerio de Fomento posa l’ inconvenient econòmic, especialment al pas per l’autopista, 
que és un soterrament car.  
Resumint: al gener es tindrà l’ avantprojecte per veure si és viable el soterrament parcial. Un 
cop es conegui el pressupost d’Endesa, caldrà saber quants organismes  participarien 
econòmicament  en el cas que es realitzes definitivament.  
 
Josep Mª Angel: Antoni Serra va explicar que no es podia fer el soterrament per  un problema 
tècnic  i ara veiem que es un problema econòmic 
 
Marina Casals : aclareix que la dificultat tècnica a què es referia Antoni Serra és la següent: 
per fer el soterrament caldria posar una torre de conversió al terme de Rubí. No hi ha sòl 
municipal de Sant Cugat suficient per fer-ho. Sense la col·laboració de l’Ajuntament de Rubi 
no es pot tirar endavant.  
 
Josep Lolo: demana, els resultats del estudi de camp electromagnètic de les torres d’alta 
tensió i que s’aclareixi el tema de les llums pel pas soterrani d’unió Mira-sol a Rubí. La 
informació que hi ha actualment respecte al segon tema és confusa 
 
Marina Casals : en resposta a les mesures del camp electromagnètic, es van fer el passat 30 
de novembre, a càrrec de la Diputació, i tan aviat es tinguin els resultats, s’informarà.  
 
Veïnes del carrer Guadalajara agraeixen la preocupació i el treball fet per partits polítics i 
entitats per resoldre el problema 
 
 
9.- Recuperació agrícola de les finques urbanes en desús 
 
Marina Casals informa que del total d’hectàrees forestals actuals, s’han comptabilitzat unes 
45 amb la intenció de recuperar-les per a us agrícola. Es tracta de franges entre la  zona 
urbana i forestal, que anteriorment ja havien tingut un ús agrícola, conreus de secà 
principalment. Aquestes àrees són susceptibles d’abocaments il·legals de runes i generació 
de plagues. D’aquesta manera s’evitaria aquest problema, a més d’afavorir el cultiu. S’està 
treballant en crear un banc de terres i l’objectiu és que l’Ajuntament faci d’intermediari entre 
els propietaris de terrenys i pagesos que podrien cultivar.  
 
 
10.- Torn obert de paraules 
 
Josep Mª Angel  demana informació sobre el cobriment del Torrent de Xoriguer. Des de la 
reunió de juny que no s’ha informat res mes, i a finals de desembre se suposa que hauria 
d’estar el projecte. El mateix passa amb la naturalització dels entorns Can Cabassa.  
 
Carmela Fortuny respon que abans del proper Consell de Barri del 8 de febrer, es convocarà 
el grup de treball Torrent Xoriguer – Can Cabassa, per informar. 
 
Imma Valderrama  transmet 4 queixes de veïns del barri: 
 



  

  
 

9  

  

Manca la placa d’aigües fluvials del passeig del Nard 
Manquen tapes i reixes d’enllumenat i aigua en general en tot Mira-Sol 
Hi ha veïns molt descontents per la falta de resposta a “Ulls de la ciutat”, “Bústia ciutadana”, 
etc... es queixen de la mala comunicació amb l’Ajuntament.  
Altres veïns es queixen que el 010 sigui de pagament 
 
Josep Marti: fa mes d’un any que als grups de treball informo del terreny del c/ Astúries ( Can 
Cabassa-Mas Gener), que està molt brut i no el netegen. 
 
Josep Lluis Lolo . Va sortir el tema a un grup de treball, Victor Martínez  va informar que com 
que és un terreny privat, es parlaria amb el propietari perquè el netegés, i si no ho feia, en 2 
mesos ho faria l’Ajuntament subsidiàriament. Fa mes de mig any, i no s’ha netejat 
 
Neus Valero agraeix de part dels veïns de l’Arxiu la ràpida neteja del parc. Pregunten que 
passarà amb els fanals, que no els han reposat. 
 
Anna Maria (veïna), suggereix l’obligatorietat de tancament i neteja de les parcel·les privades, 
com fan en altres ajuntaments 
 
Es tanca la sessió a les 23 hores 


