
 

ACTA GRUP DE TREBALL COMPLEX ESPORTIU DEL CONSELL DE BARRI DE 
MIRA-SOL 
 
DATA: 15 de març de 2017 
LLOC: Casal de Mira-sol 
 
ASSISTENTS: 
Presidència: Carmela Fortuny i Camarena 
Sotspresidència: Xavier Barbany 
  
En representació de les entitats: 
● Associació de veïns de Sant Joan de Mira-sol: Inmaculada Valderrama 
● Associació de propietaris i veïns de Mas Gener: Josep Lluis Lolo 
● Associació de propietaris i veïns de Mas Gener: Josep Martí 
● Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener: Anna Maria Torrijos 
● AMPA Escola Catalunya i Mira-sol Teatre: Marta Pamies 
• Ramon Pocurull 
 
En representació grups polítics municipals: 
● CiU: Andreu Ares 
● CUP-PC: Xavier Humet 
● C’S: Neus F Valero 
● ERC-MES: Eva Lafuente 
● ICV-EUiA: Josep Mª Angel 
● PSC: Francesc Aguilà 
 
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat: 
• Antoni Serra: Director d’Urbanisme i Projectes 
• Marisa Santamaria: Cap del Servei d'Esports 
• Marina Casals: Sots Directora de Medi Ambient i Participació ciutadana 
• Jordi Calbató: Arquitecte redactor del projecte 
 
 
Ordre del dia de la sessió: 
 

1. Estat de la Proposta de Pla Especial del Complex esportiu de Mira-sol 
2. Torn obert 

 
1.Estat de la Proposta de Pla Especial del Complex esportiu de Mira-sol  
 
Antoni Serra explica la proposta de Pla Especial i el conjunt de canvis realitzats a la 
proposta motivats per minimitzar l’impacte de l’activitat sobre l’entorn. La tasca 
realitzada ha consistit en afinar les dimensions dels elements, la seva posició i espais 
restants. En aquests moments ja està en fase de redacció molt avançada, per poder 
portar a aprovació al Ple de maig. 
 
El complex acull tres elements: la pista de futbol que pot acollir 1 de handbol, o dues 
de futbol sala. La piscina amb vestuaris. La pista coberta que finalment serà l’existent 
a l’Escola Catalunya ampliada i coberta. També es preveu una plaça central que 
organitza els tres elements i un aparcament, que ha ampliat les places fins a 29. 



 

 
Els elements es situen a la màxima distància del carrer i amb la mínima alçada, 
arribant a soterrar part dels edificis de serveis. D’aquesta manera es minimitza 
l’impacte als veïns immediats. 
 
Tots els espais que toquen a carrer, inclòs l’aparcament, tenen un caràcter verd per 
actuar com a coixí i integrar paisatgísticament el complex. 
 
El programa es completa amb un conjunt d’espais edificats: vestidors del camp de 
futbol; edifici principal amb accés, vestidors piscina, sala polivalent i bar, vestidors 
pista (d’ús exclusiu de l’escola dins l’horari escolar). I un conjunt d’espais exteriors: 
plaça central, zona arbrada d’esbarjo vinculada a la piscina. 
 
També s’explica el triangle de terreny que es retorna a l’escola. La forma s’ha 
modificat per adaptar-ho a les funcionalitats de cada activitat però la superfície és la 
mateixa. S’acorda enviar el projecte a la direcció de l’escola Catalunya. 
 
2. Torn obert 
  

- Hi ha dubtes respecte l’accés dels cotxes a l’aparcament per al carrer Vitória. I 
es proposem solucions alternatives, accedint per la rotonda, modificant el sentit 
de circulació del carrer. S’acorda estudiar opcions possibles al respecte. 
 

- Es consideren poques places d’aparcament. 
En resposta a aquesta qüestió es destaca l’interès en fomentar els 
desplaçaments a peu i en bicicleta, donat que és un lloc cèntric, també s’ha de 
tenir en compte que alguns carrers de l’entorn disposen d’aparcament, i que no 
tots els equipaments funcionen a la mateixa franja horària. S’ha destinat tot 
l’espai disponible a aparcament. 
 

- S’expressen dubtes de si serà suficient una sola sala polivalent, en comparació 
amb altres equipaments com la piscina de Valldoreix.  
En resposta s’informa el Pla contempla un gàlib que permetria fer més sales. 
D’entrada només se’n defineix una, degut a la voluntat de reduir volum edificat, 
al plantejament de sala polivalent i no espai de màquines i a l’existència del 
casal on ja hi ha sales de cos. 

 
Per finalitzar, s’explica el calendari a seguir amb el projecte del Pla Especial.  

- Aprovació inicial al maig del 2017 
- Exposició pública un més 
- Presentació a la comissió d’Urbanisme (7-8 mesos) 
- Aprovació definitiva 

 
En paral·lel s’està encarregant el projecte de la piscina. Es preveu: 

- Inici licitació de la redacció del projecte: Les properes dues setmanes 
- Redacció del projecte: 2 mesos 
- Licitació de l’execució del projecte 
- Adjudicació de la obra: dins de l’any 2017 

 
 


