
 

ACTA GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA - BARRI DE MIRA-SOL 2017 

 
DATA: 6 de juliol de 2017 - 19 hores 
LLOC: Casal de Mira-sol 
 
ASSISTENTS: 

 
Xavier Barbany, Sotspresidència del Consell de Barri i Associació de Veïns Sant Joan 
Josep Lluis Lolo, Associació de Propietaris i Veïns de Mas Gener  
Josep Martí, Associació de Propietaris i Veïns de Mas Gener  
Iona Casadevall Hunter, Associació de veïns de Can Mates 
Magali Robin, Associació de Veïns Can Cabassa 
 
Per part dels partits polítics: 
 
Andreu Ares, PDeCat 
Josep Maria Angel, ICV 
Neus Valero, C’s 
 
Per part de l’Ajuntament: 
 
Víctor Martínez del Rey, director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat 
Blanca Gutiérrez i Monzonís, tècnica d’Acció als Barris 
 
 
TEMES TRACTATS 

 

Víctor Martínez fa repàs dels punts de l’ordre del dia comentant l’estat dels projectes: 
 
1. Neteja d’embornals i desaigües al barri Can Mates. Hi ha queixes del veïnat (C’s). 
2. Arbrat carrer Josep Tarradellas i entrades pàrquings (C’s). 
3. Contenidors soterrats plens de brossa. Carrer Vallseca. (C’s). 
 
1-3. Els tres primers punts que han demanat els partits polítics, comenta que ja els van 
informar ahir a la Comissió Informativa (5/07/2017) i que els partits tenen els seus espais 
com ara la Junta de Portaveus i les comissions informatives i que el protagonisme dels 
grups de treball és per a les entitats. 
 
4. Desbrossament i neteja del terreny ubicat al començament c/ Guadalajara perill 
d'incendi I proliferació de mosquits, al costat hi ha tres vivendes, entre la masia I la 
sortida de l´autopista (APV Mas Gener). 
Aquest tema ho estan treballant des d’Urbanisme, Toni Serra, s'ha intentat fer un 
conveni per llaurar els terrenys, però no s'ha arribat a cap acord, te informació d'una part 
ja que els altres tres terrenys, de 3 habitatges a la sortida de l'autopista, en un es fan 



 

per seguretat en aquest que son privats i altre de PROMUSA, no té més informació ja 
que ho porta Toni Serra.  Perill d'incendi, el terreny del C/ Guadalajara de l'Ajuntament, 
la propera setmana es farà. 
 
5. Soci del carrer Tenerife, 23 Sr. Antonio es queixa de les arrels a l’interior de l’habitatge 
(APV Mas Gener). 
 
S'han fet treballs, reiterem treballs d'obertura de la rasa de la vorera entre l'escocell i el 
mur, acció que fem reiteradament al C/ Tenerife i C/ Astúries ja s'ha fet.  
S’acorda que l’Associació informarà al veí interessat, que si te danys a la seva propietat 
que faci una Reclamació Patrimonial a l'Ajuntament i fem una valoració dels danys, ha 
de presentar una instància i adjuntar fotos, és pot presentar al mateix Ajuntament o al 
Casal de Mira-sol. L’Ajuntament valorarà els danys i farà una rasa profunda, tallarà les 
arrels i posarà una placa per tal d’evitar que no tornin a envair la propietat. 
 
6.Neteja del terreny ubicat al costat del carrer Astúries entre el pàrquing i la masia (APV 
Mas Gener).   
És una actuació que ja està feta. 
 
7. Neteja del barri, fa dies que no passa la màquina i està ple de fulles i restes de contesa 
d'arbres (APV Mas Gener). 
Presenta el planning de les rutes que es fan, estan a disposició de tots. Discussió sobre 
que quan passa i no queda net, l'ajuntament fa el control de qualitat  i si no està ben fet 
no paga a l'empresa, no s'han de comparar els barris ja que cada un te les seves 
particularitats, i el servei canvia d’una estació a una altra de l’any. 
Diferencia entre que està fastigós i que hi ha fulles. Hem de diferenciar entre la falta de 
netedat i les fulles. Explicació sobre els bufadors i la utilització pels operaris que s'han 
de fer servir amb sentit comú, no es pot aixecar pols ni pol·len, això s’està treballant des 
de l’Ajuntament per millorar. 
Comenta el Víctor que no li consten reclamacions ni queixes dels veïns sobre falta de 
neteja. 
Annexa a l'Acta rutes de neteja. 
Acorden les entitats que quan tinguin queixes del veïnat sobre falta de neteja se les facin 
arribar per poder comprovar-les i actuar. 
 
8. Conclusions de la reunió mantinguda amb Cristina Paraira i Victor Martínez al març 
amb els veïns de la plaça. Pendent. (AV Can Cabassa). 
 
Faran unes plantacions als murs, ja s'han fet uns forats al terra per comprovar la 
distància de la terra i és molt llunyana no permet plantar a baix amb trepadores, és faran 
des de dalt i que caiguin cap avall. El cas de la pèrgola ho estan estudiant, quan estigui 
decidit  ja ho comunicaran, han fet mesuraments de sonometria i sembla que els sorolls 
no són tan greus a casa d'aquesta veïna ja que quan la terrassa tanca només és sent 



 

persones parlant. La col·locació de la pèrgola en altre lloc de la plaça s’està estudiant ja 
que estèticament i funcionalment els canvis distorsionen la plaça. 
 
9.1 Estat projectes rieres Xoriguer i Can Cabassa. 
Naturalització de la riera Can Cabassa, es va aprovar el projecte el dia 28 de març de 
2017 i es va demanar informe preceptiu a l'ACA que encara no ha contestat. Pel que fa 
a l'Oficina Ambiental ha contestat que han de passar el procediment d'Avaluació 
Ambiental Simplificat, és una bona notícia ja que el termini es més curt que la normal. 
Es comenta la situació dels treballs de la riera en el projecte de diners de Lliure 
Disposició sobre el mosquit tigre i les tres accions: Desbrossades, tractaments i agents 
cívics informadors. Els tractaments i els agents cívics ja han començat i la neteja i 
desbrossades de la riera estan a punt. 
 
9.2 Estat projectes rieres Xoriguer i Can Cabassa.  
Projecte de cobriment del calaix de la Riera Xoriguer, s’ha fet l’adjudicació de la 
redacció del projecte el 20 de juny empresa PAYMACOTAS, ja s'han fet les primeres 
reunions, la redacció del projecte 3 mesos, primer es fa aquest projecte per resoldre el 
cobriment i després s'estudiarà la seva urbanització a sobre, en la redacció del projecte 
s'estudiaran diferents períodes de retorn de càlcul i després l'ACA decidirà. 
 
10. El punt 10 es tractarà al GT de Mobilitat. Proposta de carril bici. 
 
11. Seguiment de temes anteriors. 
 
Adjuntarà a l'acta els temes anteriors.  
 
- Jocs infantils i taules de pícnic a Mas Gener. 
Hem posat taules de pícnic a la zona de jocs infantils, C/ Tenerife al Parc de Capellades, 
a tocar amb el C/ Astúries, i en les pròximes setmanes s’instal·laran els mòduls de jocs 
al parc del triangle entre C/ Aragó, Fuerteventura. 
 
Víctor ensenya les fitxes tècniques i models del jocs infantils i exposa que l'Ajuntament 
ha comprat aquests elements i els veïns poden decidir on es col·loquen (de la zona de 
Mas Gener) en 3 setmanes estaran, han de decidir on col·locar-los.  
 
- Pantalles anti-soroll AP-7.  
 
Es tracta el tema de les pantalles antisoroll de l’AP7. Compromís d’enviar l’estat actual 
del tema, reunió amb Foment i demanda de reunió a Madrid. 
 
12. Enjardinats entre els edificis. Hi ha feta la pavimentació però el trossos que hi hauria 
d'haver gespa no n'hi ha. Hi ha fang. (AVV Can Mates). 



 

Han posat llambordes (adoquins) i queden molt bé, en aquells parterres més amples es 
faran plantacions amb espècies arbustives, repassaran el reg aquest estiu i a la tardor 
plantarem arbustives. 
 
13. Neteja del parc infantil de la Masia Can Revetlla i solució a les formigues. (AVV Can 
Mates). 
No es pot fer res amb les formigues, juny - juliol es l’època de les formigues. Hem provat 
inundar-les, fer servir una màquina de vapor, cap sistema funciona, les mates i tornen. 
Hem d'aprendre a conviure amb elles. Es demana no tornar a demanar aquest  tema, 
que les associacions facin saber als ciutadans que no es pot fer res. 
 
14. Neteja dels arbustos del Pont de Can Revetlla. (AVV Can Mates). 
S’han passat d’acord els serveis de neteja i Parcs i Jardins i ho faran. 
 
15. El paviment de certes zones del Parc de Can Mates estan enfonsades o trencades 
i és perillós pels corredors i els caminants que van per la zona. S'ha de revisar. (AVV 
Can Mates). 
 
S’està fent un estudi de l'estat dels paviments de calçada i voreres, però la informació 
la té Toni Serra que és qui  ho porta. 
 
16. Rehabilitar la Masia de Can Revetlla. Sabem que dintre dels pressupostos d'aquesta 
legislatura són molt ajustats però s'hauria de pensar en algun projecte. (AVV Can Mates) 
No te informació ho porta Toni Serra. 
 
17. Estat de les voreres per l'esfondrament i problemes amb els murs de contenció 
d'alguns jardins de propietaris. (AVV Can Mates) 
No te informació ho porta Toni Serra. 
 
18. La zona actualment habilitada provisionalment com a zona d'aparcament, (C. Josep 
Trueta / C. Arnau de Vilanova / C. Granada) no té una previsió a mig termini de ser 
utilitzada per altres finalitats i és per això que proposem que s'asfalti, ni que sigui 
lleugerament, la qual cosa evitarà la gran quantitat de pols que genera actualment i 
fangueig en temps de pluja. També i per seguretat si hauria d'habilitar un cert grau 
d'il·luminació nocturna (Ex. doble braç a les actuals lluminàries) (AVV Sant Joan). 
 
Es valorarà econòmicament el cost de fer-lo i tècnicament, s'ha de mirar a partir del 
2018. 
Les molèsties de la pols les tractaran.  
 
19. Millora de l'actual estat de les "Runes Romanes" delimitades pels carrers Arnau de 
Vilanova i Ignasi Barraquer. L'estat actual genera un significatiu risc de caigudes de les 
criatures que juguen al parc. (AVV Sant Joan) 
Ho han passat a Cultura, al director del Museu. 



 

 
20. Increment de la quantitat de fonts urbanes al barri de Mira-sol. Assegurar que si més 
no 'hi hagi una a tots els parcs infantils i definir un pla de control i manteniment d'aquest 
servei públic. (AVV Sant Joan). 
 
Victor exposa i lliura el plànol de les fonts existents i les que posarem, els veïns han de 
mirar-lo i si volem més ho han de comunicar, sobretot tenint en compte amb les 
distàncies que han de garantir la qualitat a més distància en zones menys utilitzades la 
cloració no arriba i no es pot garantir la qualitat de l’aigua. Han de mirar per zones. 
 
21. Definir un pla per la substitució de totes les lluminàries de "vapor de sodi" instal·lades 
al barri de Mira-sol, per lluminàries LED, la qual cosa millorarà la intensitat i qualitat de 
la il·luminació del nostre barri. (AVV Sant Joan). 
Hi ha en vigor fins a 6 anys més, un concurs del 2012 a Sant Cugat, de gestió energètica,  
per millorar l’eficiència energètica de Sant Cugat, amb el qual s’introduirà el LED mica a 
mica, ja que el LED és més eficient,. Als llocs nous es posaran LEDs. Pla de substitució. 
El canvi massiu no està previst, si és eficient mitjançant una bona gestió no s’han de 
descartar les lluminàries existents, es farà el canvi en les reparacions i substitucions 
graduals  i sobretot a les noves instal·lacions.  
Al carrer de Pompeu Fabra hi ha un projecte nou on s'instal·laran LEDs.  
 
22. Millora del enjardinament de tot l'entorn de FGC (Parada HGC) i en general tot 
l'espai de l'entorn de l'HGC i Tanatori. (AVV Sant Joan). 
Al costat del Tanatori pot actuar l'Ajuntament i s’està fent una memòria valorada. El 
central de l'Hospital pertany a l'Hospital.  
 
Pel que fa al arbrat en general, estem a punt d’encarregar un Pla de risc sobre l'arbrat 
urbà ja que olms, plàtans i pollancres estan creant molts problemes de trencaments i 
podriments. 
 
Temes tractats que no hi eren a l’ordre del dia. 

  

Les entitats han informat de diversos problemes del quals Víctor ha pres nota: 
 

 
- Plàtans morts des de fa 4 anys av. Madrid cantonada amb Saragossa, van enviar un 
correu al Servei de Parcs i Jardins.  Resposta del Victor.  A l’Av. de Gràcia hem tallat 
dos plàtans.  Estem a punt d'encarregar un Pla de risc sobre l'arbrat. 

 
- Pont branca sobre l'enllumenat. El pont que passa sobre la riera va caure una branca 
enorme, i va fer saltar de la lluminària dos llums LED, una està caiguda, s'aguanta pel 
cable.  
Parc del tobogans . Contesta Victor: el tema d'us del parc és un tema de Via Pública i 
de gestió d'usos. Pel que fa a Qualitat Urbana el tobogan s'està arreglant  per evitar el 



 

looping que feien els nens, s’instal·laran lavabos, i es farà la connexió del clavegueram 
i ja es van traure les taules de pícnic. 
 
- Estan trencades les baranes al costat del Casal. Victor informa que ja ho sap, hem de 
donar la resposta sobre el calendari la pròxima convocatòria de Consell de Barri, pagat 
amb diners de lliure disposició, i amb el pressupost no donava per tota la tanca. 

 
A les 20 hores es dona per finalitzat el Grup de treball. 
 


