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ACTA CONSELL DE BARRI MIRASOL 

 
DATA:   8 de febrer  2017      
 
LLOC:  Casal de Mira-sol 
 
ASSISTENTS:  
 
Presidència : Carmela Fortuny  
Vicepresidència:  Xavier Barbany 
 
En representació grups polítics municipals:  
CUP- Proces Constituent: Xavier Humet    
CiU: Andreu Ares 
C’S: Nieves Valero            
ERC-MES: Eva Lafuente 
ICV-EUiA: Josep Mª Angel   
PSC: Francesc Aguilà 
 
En representació de les entitats:  
Associació de veïns Can Matas: Pep Ordoñez        
Associació de veïns de Sant Joan: Inmaculada Valderrama  
Associació de propietaris i veïns de Mas Gener: Josep Lluis Lolo 
Associació de propietaris i veïns de Mas Gener: Josep Marti 
Mirasol Teatre: Juan Àngel de la Peña  
Dxoc Teatre: Francesc Carol  
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 
Marisa Álvarez: Cap de Secció Neteja Viaria i Recollida de Residus 
 
Ordre del dia  08/02/2017  
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2.- Resposta a qüestions plantejades a l’anterior consell 
3.- Dació a compte dels grups de treball 
4.- Obres de la sala Tallers  
5.- Novetats del servei de recollida de voluminosos 
6.-Torn obert de paraula 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
A les 20:05, la presidenta Carmela Fortuny  inicia la sessió  
Abans de la aprovació de l’acta s’obre un debat sobre la confecció de les actes. Es demana 
que les actes siguin més àmplies i que vagin més enllà del resum d’acords 
Carmela Fortuny : proposa no fer un acta literal, que seria massa extensa , però si que 
reflecteixi totes les intervencions i preguntes. Finalment s’aprova l’acta 
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Carmel a Fortuny informa del canvi de representant del Partit Popular  al Consell de Mira-
sol, el nomenament es per a Ignacio Rigau Tusell com a titular,  i substitut Juan Ramon 
Brustenga Martinez 
 
La presidenta demana si es pot avançar el punt 5,  Novetats del Servei de Recollida de 
Voluminosos. S’aprova la proposta i es continua amb el punt nº 5 de l’ordre del dia 
 
5.- Novetats del servei de recollida de voluminosos  
 
Marisa Álvarez, Cap de Secció Neteja Viaria i Recollida de Residus , informa del  nou servei 
de recollida de voluminosos que es va posar en marxa el passat dilluns 6 de febrer .  
Avui ha començat  a Mira-sol i ha transcorregut sense incidències 
Els voluminosos s’hauran de deixar al costat del contenidor més proper, el dia assignat  a 
cada barri, a partir de les 20 h. El dimarts es el dia que es poden treure els voluminosos a 
Mira-sol, i el dimecres es fa la recollida. També es poden portar a la deixalleria com abans 
Es manté el servei de recollida domiciliaria per a les persones grans i/o amb mobilitat reduïda. 
Per a utilitzar aquest servei cal trucar al telèfon gratuït 900 103 146 
 
El programa “Sant Cugat recupera” te previst : 
1.- Una aplicació de mòbil  per donar una segona vida als objectes. Permet fer intercanvis 
entre particulars. Amb l’aplicació també es poden reservar els objectes de la deixalleria. 
2.- Creació d’un nou espai de segona ma a la deixalleria, tipus botiga que funcionarà per punts 
o amb el pagament d’un cost simbòlic . Entrarà en funcionament al març 
 
Si es deixa un moble el dia que no correspon, es posa una enganxina vermella al voluminós 
que indica  que es quedarà allà fins el dia que toqui la recollida. Si es tracta d’un objecte 
perillós, o que molesta la mobilitat , òbviament es retirarà 
 
2.- Respostes a qüestions plantejades a l’anterior consell 
 
Carmela Fortuny, conjuntament amb Marina Casals responen a les preguntes plantejades pel 
públic o membres del Consell  al consell anterior 
 
2.1 Obres d’enllumenament al pas soterrat de la aut opista A7 al pas del Hospital General 
de Catalunya 
 
La titularitat del pas es va demanar des de urbanisme l’any passat a la autoritat competent, 
però encara no hi ha resolució definitiva. S’ha demanat autorització per a instal·lar enllumenat 
allí on calgui i connectar l’existent. La autorització  va arribar fa un mes  i les obres s’han pogut 
executar per part de l’Ajuntament.  
 
Intervencions:  
 
Josep Marti: S’ha posat la  il·luminació però no s’ha pintat el terra. 
 
2.2.- Terreny carrer Astúries  
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Actualment hi ha un expedient de disciplina urbanística obert, i s’ha requerit dues vegades fer 
la neteja. Després de dos requeriments, si no hi ha resposta, s’inicien el tràmits per a que 
l’Ajuntament actuï de manera subsidiària. Pot trigar un mes i mig la execució  
2.3.- Cost trucada 010 
 
El departament de Innovació te en marxa un  nou contracte de telecomunicacions, que ja està 
adjudicat a  la empresa Telefònica. El plec de clàusules d’aquest nou contracte contempla que 
la empresa no pot cobrar la trucada al 010 al ciutadà, sinó a la l’Ajuntament.  
 
2.4.- Projecte reducció soroll  amb talús i arbrat 
 
Marina Casals presenta un projecte recuperat d’octubre de 2009 de la zona de Can Ametller, 
que ja està executat. Es un model que mostra un plantejament general de criteris d’intervenció 
en els terrenys que toquen a l’autopista.  
 
En el si del Consell de Barri es va demanar, si es podria implementar alguna mesura per 
minimitzar l’impacte acústic mentre Fomento no actuï. En aquest context es va acordar que 
es recuperaria el projecte, i posteriorment es valorarà si es pot fer alguna intervenció 
 
2.5.- Projecte  Complex Esportiu i espai pati Escol a Catalunya 
 
Després de la reunió amb el director la escola, s’ha acordat cedir la superfície de terreny 
equivalent a la que la escola va cedir al seu moment, la direcció va manifestar la voluntat de 
la escola de recuperar “el triangle”. Igualment, el projecte del complex esportiu segueix 
endavant .  
 
Intervencions:  
 
Josep Mª Àngel : Desconeguem en quin punt està el pla especial.  
Carmela Fortuny : Primer s’informarà el grup de treball i després al consell de barri.  
Xavier Humet   Demana saber dates , finalització , aprovació de la fase prèvia, contractació, 
previsió de licitació etc.   
Carmela Fortuny : Tenim un assignació pressupostaria per al 2017. Al proper grup de treball 
vindran els tècnics competents i explicaran com estan les feines.  
Juan Angel de la Peña : En nom del consell escolar de la Escola Catalunya  fa la següent 
proposta: aprofitant l’espai just darrere de la pista, que es tingui en compte fer unes grades  
per aprofitar millor l’espai.  
 
2.6.- Pressupostos Participatius : percentatge part icipació per barris i cost campanya 
 
Percentatge participació per barris 
BARRI % 
Centre Est 8.6 
Centre Oest 7.3 
Valldoreix 5 
La Floresta 17.9 
Mira-sol 7.2 
Les Planes 6.8 
SANT CUGAT TOTAL 8.3 
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Cost campanya  
Fase 1. Recollida de propostes 
Serveis tècnics 16.590 € (Disseny, fotografies, web, web de votacions, app) 
Material 5.530 € (Díptic, banderoles, lones, cartells, mitjans de comunicació,  
Fase 2.Votacions 
Material 9.790 € (Revista, butlletes votació, lones, banderoles, mitjans de comuniació, cartells) 
 
De la partida reservada per als pressupostos participatius, 2M d’euro, hi havia pressupostat 
60.000€ per a la campanya de comunicació, tal com constava al reglament aprovat pel Consell 
de Ciutat. D’aquests 60.000€,  el Cost Total ha estat 31.910 €  
 
Intervencions: 
 
Xavier Humet:   Reitera la proposta de l’anterior consell,  que els pressupostos participatius 
es decideixin per barris,  per que no torni a passar el mateix que a La Floresta  
Josep M Angel : Acorda amb la proposta de Humet. A mes proposa que els Pressupostos  
Participatius es discuteixin primer al Consell de Barri, i després voti la  població  
Marina Casals  : En aquest moment se està fent la fase d’avaluació del procés per plantejar 
precisament totes aquestes qüestions. El dia 1 de març a la Taula de la Ciutat hi haurà una 
sessió específica d’avaluació del procés dels pressupostos participatius. I a partir d’aquí  
treballar en el nou reglament per a la propera edició  
 
2.7.-  Actuació finalitzada entorn dels Alous 
 
Hi ha una visita organitzada per la Plataforma dels Alous al 14 de febrer. La Plataforma Alous 
unifica entitats de Sant Cugat i Rubi. S’enviarà convocatòria al Consell de Barri.  
 
Intervencions: 
 
Veïna: Reitera després de varis consells la sol·licitud de la placa de l’ avinguda Can Cabassa  
Veí (Jordi Manson)  L’accés al Alous per la rotonda que hi ha a Mas Gener es intransitable, 
no hi ha cap pas de vianants, sobre tot es necessari un pas il·luminat.  
Carmela Fortuny , Hi ha un projecte en aquell punt de pas de vianant i de bicicletes que s’està 
treballant actualment a l’Ajuntament. Preguntarem en quin punt es troba aquest projecte 
 
2.8.- Actuacions al barri de Mira-sol. Resum de les  actuacions des de el consell anterior 
 
Mobilitat  
Coixins berlinesos a Josep Irla i a la Ctra Vallvidrera 
Ordenació viària dels carrers Sant Sebastià, Guipuscoa i Pamplona i un tros de Roser 
  
Enllumenat  
Millora de l’enllumenat al parc davant el centre cívic per limitar el botellot. 
Leds al pas de vianants de Can Mates (davant de Farmàcia) 
  
Voreres  
S’ha finalitzat el carrer Roser i actualment s’està al carrer Tarragona.  
Les següents actuacions seran c/Vitoria i c/Pedro i Pons. 
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Jocs infantils i mobiliari urbà  
Dos elements de joc a Mas Janer 
Tancat per gossos a Turó de Can Mates 
Treballs de poda  
Poda de reducció de plàtans pendents campanya anterior a Mas Janer  
Poda de reducció de plàtans al barri de Mirasol . Seguirem amb moreres i d’altres espècies. 
 
Treballs d’arrabassament de soca d’escossells als c arrers  
158 ut per poder plantar arbrat en la propera campanya del mes de febrer.   
  
Plantacions realitzades. TOTAL:  388 ut.  
Turó de Can Mates :                      90 ut.        Av. Carril:                                       45 ut 
Plaça Ausies March:                      15 ut          Cap turó de Can Mates:                 12 ut. 
Voreres Parc Can Mates:                9 ut.         Avda Josep Tarradellas:              124 ut. 
Parc de Can Gatxet i mirador        85 ut.         Plaça Dr. Pila                                   8 ut. 
   
Trasplantament pomeres  Av.  Tarradellas:  75 ut. Han estat traslladades al parc de Can 
Mates. Aviat començaran a instal·lar-se vorades delimitadores del passeig. 
  
Millores als parcs  
Mirador de Can Gatxet:  S’han pintat les baranes del parc. 
Parc  Can Gatxet: Instal·lació de sistema de reg  automàtic  
Parc de Can Mates: Instal·lació de sistema de reg en alguns punts (on s’han plantat arbres) 
 
Intervencions: 
 
Xavier Barbany   en la rotonda que hi ha al camí de Can Ganxet, ( Can Cabassa amb Lleonart)  
hi ha un pou i els veïns ens preguntaven si tenia alguna utilitat.  
Josep Martin : Al parc infantil de Mas Gener està molt buit. Falten un munt de coses  
Neus Valero : pregunta que ha passat amb fanals del Camí de Can Ganxet  
Imma Valderrama  Aquí en la plaça hi ha dos punts de llums que es tan apagats.  
Altra qüestió que li han transmet els veïns es que quasi no passa policia.  
Xavier Barbany : Els veïns  ens han fet arribar a la associació de veïns (Sant Joan) una mena 
de decàleg dels principals problemes de seguretat de la plaça. Sembla que la policia no passa 
tant sovint com havia de passar 
Carmela Fortuny:  demana a Xavier Barbany pot fer arribar el decàleg a la presidència del 
Consell, i s’avisarà del tema de les llums que planteja Immaculada Valderrama 
 
3. Dació de compte dels Grups de Treball  
 
3.1. Grup de treball de Seguretat. 24 de gener 
 
Desplaçaments taules de les terrasses de la Pl. Dr. Pila. 
L’objectiu és fer un estudi durant 15 dies de l’impacte mediambiental i analitzar-lo.  Es reuniran 
amb els veïns per informar-los dels resultats i la decisió final presa.  
  
Situació actual robatoris de diferent naturalesa, danys a vehicles o contenidors, okupació.  
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Segons les dades, els robatoris en interior d’habitatge han disminuït lleument. Els motius de 
la baixada són: les detencions, la prevenció i les mesures de seguretat i autoprotecció dels 
propis veïns. 
    
Situació actual de l’accés dels alumnes al Col·legi Catalunya 
S’acorda fer un estudi de la zona, per si es pot millorar la senyalització i intentar que hi vagi 
algun agent a fer la protecció escolar almenys un parell de dies a la setmana 
  
Agent de proximitat  
El segon i quart dimecres de cada mes un agent va al Casal de Mira-sol  per atendre els veïns. 
 
Intervencions:  
 
Eva Lafuente:  En referencia als robatoris, comparteix una informació  que els comandaments 
de la policia han demanat que difongui entre els veïnat: “ en general son ràpids, entre les 16 i 
18 hores, aprofitant un despits dels propietaris,  de dilluns a dimecres i sense violència. En el 
cas del pisos generalment es trenca el bombi”.  
Veí ( Xavier Garcia)  : al passeig del Nard al mati hi ha molt de transit, demana un semàfor 
per prémer el boto i passar, a alçada de la Ponderosa.  
Xavier Barbany:  Al darrer grup de treball de Seguretat Ciutadana, se’m va demanar que fes 
una llista de temes que interessen especialment a la ciutadania per a que es doni resposta. 
Seria bo que a les associacions i partits polítics els arribes la relació de temes per part dels 
veïns, per fer-ho arribar a la policia amb una certa antelació i ho puguin preparar.  
Carmela Fortuny:  Proposa que a la propera reunió del Consell de Barri es convidi a Jaume 
González, director de Seguretat Ciutadana 
Josep Mª Àngel:  No està d’acord amb el resum de Carmela Fortuny. Els robatoris han 
augmentat, i el que dona tranquil·litat al poble es la transparència.  
Francesc Carol:  defensa la figura del policia d’assessorament al Casal. Va costar molt 
aconseguir-ho. Sant Cugat es la segona ciutat de mes de 50.000 hab amb major  nombre de 
robatoris a casa.  
 
3.2 . Grup de treball Riera Can  Cabassa. 30 de gen er 
 
Carmela Fortuny fa un resum del grup de treball:  
Es va presentar el projecte de Integració urbana i naturalització del Torrent de Can Cabassa, 
que es va considerar adequat al grup de treball. El període de al·legacions està obert a partir 
del 21 de febrer i durant un més Es tracta d’un projecte d’integració urbana amb espai de 
passejada Carmela Fortuny ofereix el projecte en paper al públic per que el puguin consultar 
 
Intervencions:  
 
Imma Valderrama :  pregunta si el Xoriguer es part d’aquest projecte  
Marina Casals:  Després de les reunions dels grups de treball i la consulta a l’ACA  es va 
veure que el Xoriguer es podia treballar de manera independent des de el cobriment i queda 
fora d’aquest projecte,  
Veí: Pregunta si en el projecte de la riera Can Cabassa s’inclou la reparació de les clavegueres 
que van per sota de la riera. En varies ocasions el veí ha denunciat l’abocament d’aigües 
fecals en el tram del nº14 de la av. Can Cabassa, però a  la alçada dels nº 2, 40, etc, també 
Imma Valderrama  reclama el calendari de manteniment de Serveis Urbans  
Carmela Fortuny  Es compromet a :  
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a) Preguntar si en el projecte de la riera de Can Cabassa s’inclou el clavegueram ,  
b) Informar a Serveis Urbans de la situació de l’abocament d’aigües fecals a la av. Can 
Cabassa 
Francesc Aguilar : pregunta si les basses que es veuen al projecte afavoriran la proliferació 
del mosquit tigre.  
Marina Casals  respon que es tracta de basses de laminació, l’aigua s’acumula quan plou, 
però filtra, no es quedarà estancada, per lo tant no col·labora a la proliferació del mosquit. 
Eva Lafuente : Demana que al projecte s’inclogui un carril bici, per poder acabar la xarxa de 
bicis que acaba a la escola Catalunya 
 
 
3.3. Grup de treball puntual Soroll AP7 i Torre Alt a Tensió Mas Gener. 1 de febrer  
 
Marina Casals fa un resum dels dos estudis que es presentaren al grup de treball 
 
Estudi de pantalles acústiques per reduir l’impacte  acústic de la AP-7 
Es plantegen dos opcions de mesures correctores, amb diferent grau de complexitat:  
OPCIO A. Sols assoleixen l’objectiu en horari diürn i vespertí (fins les 23h) , en horari nocturn 
redueix. Consisteix en una doble apantallament: una a la mitgera de l’autopista de 6m 
d’alçada, una de 7m d’alçada entre l’autopista i els habitatges. 
OPCIO B. Assoleixen compliment en tots els horaris,  diürn,  vespertí i nocturn. 
Consisteix en posar doble pantalla: una a la mitgera de l’autopista de 6m d’alçada. Un entre 
l’autopista i els habitatges de 12m de longitud. Pantalla corba o de semi-cobriment de la 
autopista, per a que la part que queda mes a prop dels habitatges no tingui tanta alçada.  
Aquest document  servirà per instar al Ministeri de Foment a realitzar les mesures correctores.  
 
Estudi d’ones electromagnètiques de la Torre alta t ensió 
Totes les mesures han donat valors molt més baixos que els valors de referència permesos 
segons la legislació vigent. No hi ha incompliment. 
- Els valors del Camp Magnètic oscil·len entre e. 0,05 i 2,83 essent 100µT el valor màxim 
permès, en el cas de entrades a habitatges els valors oscil·len entre 0,05 i 0,81 µT. El valor 
mes alt, 2,8 es a peu de la torre. 
- Els valors del Camp elèctric oscil·len entre 0,1 i 267 essent 5.000 V/m el valor màxim permès. 
Tot i això el procés iniciat per explorar les possibilitats de soterrament de la Torre no s’aturen. 
 
Intervencions: 
 
Neus Valero  Demana que es verifiqui si encara s’està en període d’al·legacions al Pla d’Acció 
de Foment , i que es tingui prevista la qüestió pressupostària si Fomento posa impediments.  
Altra mesura a considerar es la  reducció de la velocitat a la autopista al pas per Mas Gener.  
Josep Mª Angel:  Reforça el plantejament de Valero.   
En quan a la torre d’alta tensió  defensa el soterrament de la torre d’alta tensió fins a la estació 
de Rubi i demana que es mostri el projecte de Endesa sobre la possibilitat de soterrament de 
la línia d’alta tensió,  que Antoni Serra deia que estaria al gener   
Carmela Fortuny:  La reunió amb els delegats de Fomento esta fixada 
 
3.4. Grup per al Projecte d’Espai lúdic Juvenil a l ’entorn del Casal. 6 de febrer 
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En els diners de lliure disposició es va decidir que es destinaria una partida per a aquest 
projecte. Els joves, els usuaris, triarien quins elements i quin tipus d’espai lúdic volien  
 
Es valora positivament les següents opcions: barres i elements gimnàstics, Skate parc, 
Rocòdrom, Cistella de bàsquet de tres sortides, per a joc compartit. També es va remarcar 
l’interès de tenir  wifi i una zona de recàrrega de mòbils  
Es farà una petita enquesta de google per a valorar les opcions esmentades, i  prioritzar els 
elements a col·locar. Es distribuirà entre els membres del Consell de Joves 13-16,  alumnes 
dels centres educatius del Barri de Mira-sol i altres.  
 
Intervencions:  
 
Imma Valderrama  pregunta si pot haver una assistenta social per hores al Casal de Mira-sol. 
Carmela Fortuny : proposa que es faci la petició a traves de la coordinadora de cultura 
Juan Angel de la Peña, membre de la coordinadora, informa de les activitats :  
- Carnestoltes 
- Setmana cultural d’ activitats lúdiques i formatives per cohesionar el barri. Entre la 2ª i 3ª 
setmana de setembre.  
- Formació per a posar en marxa un banc del temps, com una branca del de Sant Cugat.  
 
4. Obres Sala Tallers 
 
Carmela Fortuny informa de la finalització de les obres de la Sala Tallers , de la nova distribució 
dels espais i altres canvis al Casal de Mira-sol. La Sala Tallers actualment acull 4 companyies 
locals. Es imprescindible per al suport a les arts escèniques del barri i del municipi.  
 
6.- Torn obert de paraules  
 
Francesc Serra  Les obres de la Capella Sant Joan no es donaran per finalitzada fins que no 
estigui el soterrament de la línia de telefonia. Lamenta que degut a les complicacions internes 
de la empresa Telefònica, la informació que està rebent l’Ajuntament es poc fiable. Segons 
Telefònica en un mes i mig el tema del cablejat estaria resolt  
Veí: informa que les rajoles del pont de la riera que porta cap a la pista estan aixecades.  
Xavier Barbany:  al passeig Roser hi ha una pastilla de terra, com un requadre que no està 
enrajolat. Pregunta si es per algun motiu en concret, s hi ha previst fer alguna cosa.  
Mª Àngels Quadres  Segons el reglament (RPC), al Consell de la Ciutat  ha d’haver un 
substitut. Xavier Barbany es el representant del  CB de Mira-Sol, però substitut  no hi ha.  
Carmela Fortuny  anuncia que Francesc Serra deixa l’Ajuntament per a dedicar-se a projectes 
professionals propis i li agraeix la feina feta. El substituirà Marina Casals .  
Francesc Serra  s’acomiada dels membres del Consell i dels assistents com a  representant 
de l’Ajuntament 
 
A les 22:50 es tanca la sessió  
 


