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ACTA GRUP DE TREBALL DEL COMPLEX ESPORTIU DE MIRA-SOL 
DATA: 30/11/16, a les 19:00 h 

 

 
Assistents per part municipal: 
Carmela Fortuny, Presidenta de Consell de Barri de Mira-sol  
Toni Serra, Director d’Urbanisme i Projectes 
Marisa Santamaria, Cap del Servei d’Esports 
Francesc Serra, Sots Director de Districtes 
 
 
Assistents:  
Andreu Ares, vocal de CDC 
Carme Roca, AMPA Catalunya 
Eva Lafuente, vocal de ERC-MES 
Francesc Aguilà, vocal del PSC 
Immaculada Valderrama, Associació Veïns Sant Joan Mira-sol 
Iona Casadevall, Associació Veïns Can Mates 
Joan Angel de la Peña, Mira-sol Teatre 
Josep Lluís Lolo, Associació Veïns Mas Gener 
Josep Ma Angel, ICV-EUiA 
Josep Martí, Associació Veïns Mas Gener 
Magalí Robin, Associació Veïns Can Cabassa 
Ramon Pocurull 
Xavier Barbany, sots president del Consell de Barri de Mira-sol 
Xavier Humet, vocal de la CUP-PC 
 
 
Acords: 
 
El Director d’Urbanisme explica la  nova proposta d’ordenació urbanística del 
complex esportiu per atendre les peticions veïnals de menys impacte edificatori 
i també menys impacte sonor de les activitats esportives. 
 
Es presenta un dibuix esquemàtic dels diferents espais que tindrà el centre 
esportiu (veure esquema a la web del Consell): 
 

1. una piscina coberta de dimensions suficients per l’oci i l’aprenentatge de 
la natació 

2. un camp de futbol 7 
3. un pavelló amb coberta, i 
4. un edifici de vestidors / serveis 
5. Aparcament per 35 cotxes 
6. Aparcament bicicletes 
7. Zona de jardí amb arbres 
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L’inici d’obres s’estima al darrer trimestre del 2017. Per això es tramitarà 
paral·lelament l’aprovació inicial del Pla Especial i l’aprovació del Projecte de 
construcció. 
 
No s’ha determinat el cost total de la inversió ni el tipus de gestió. 
 
El primer espai a construir serà la piscina 
 
Esta previst programar una reunió  amb la Conselleria d’Ensenyament per 
redactar el conveni d’usos de tot l’espai del complex esportiu i els espais comuns 
o que interaccionen directament amb el CEIP Catalunya. 
Es molt important que les zones de pati i entrades/sortides del CEIP quedin ben 
delimitades i protegides (inclou la porció de terreny en forma de triangle, pendent 
d’incorporar al CEIP). 
 
Es recull la petició de que la piscina es dissenyi amb tractament d’aigua per 
hidròlisi salina. 
 


