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ACTA CONSELL DE BARRI MIRASOL 
 
Data:   10 de maig  2017  
Núm. Sessió: 2 
Hora:  20:00h 
Lloc:  Casal Mirasol   
 
Assisteixen:  
Presidenta : Carmela Fortuny  
Vicepresident:  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 
PP: Ignacio Rigau 
 
En representació de les entitats:  
Associació de veïns Can Mates: Iona Casadevall        
Associació de veïns de Sant Joan: Inmaculada Valderrama  
Associació de propietaris i veïns de Mas Gener: Josep Lluis Lolo i Josep Marti 
Mirasol Teatre: Juan Àngel de la Peña  
Dxoc Teatre: Pep Ordóñez  
Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener: Magali Robin  
 
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat: 
Regidor de Medi Ambient i Participació Ciutadana: Joan Puigdomènech 
Sots Directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris: Marina Casals  
Director d’àmbit de Seguretat Ciutadana i Via Pública: Jaume Gonzalez 
 
Excusen l’assistència: 
AMPA Escola Catalunya: Carme Roca 
Club Fútbol Unió Mira-sol Baco: Joan Salabert 
 
Ordre del dia   
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2.- Resposta preguntes 
3.- Campanya de mobilització d’habitatges buits 
4.- La seguretat a Mira-sol  
5.- Al·legacions al “Plan de Acción contra el Ruido (2ª fase)” 
6.- Dació dels grups de treball: seguretat, complex esportiu, espai lúdic juvenil.  
7.- Informació sobre el grup d’entitats  
8.- Procés participatiu del Pla d’equipaments  
9.- Designació representant suplent Consell de Ciutat  
10.-  Per part del Grup Municipal Pdecat-Demòcrates, esmenes als pressupostos generals de 
l’Estat pel 2017 de temes que afecten a Sant Cugat del Vallès  
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11.-  Per part del Grup Municipal ERC-MES, esmena d’ERC als Pressupostos Generals de 
l'Estat pel 2017 relativa a la manca de partida pressupostària per a l'arranjament i 
insonorització de l'autopista AP7/B30 al seu pas per Mas Gener 12. Torn obert Dia 
12.- Torn obert 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La presidenta Carmela Fortuny dóna la benvinguda als assistents i obre  la sessió a les 20:05h.  
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
Sra. Valero demana una correcció a l’acta. La pregunta que es va fer sobre els fanals del parc, 
no es el camí de Can Ganxet, com consta a l’acta, sinó parc dels carrers Jaume I, Perú i 
Bernat Desclot.  
Es pren nota de la correcció. Sra. Fortuny especifica que encara que a la pregunta el nom no 
era correcte, la resposta que es donarà al punt 2 si  que és ‘adequada.  
Seguidament s’aprova l’acta.  
 
2.- Resposta preguntes. ( Veure Annex I) 
 
Es reparteix una còpia per escrit de les respostes als assistents. 
La Sra. Fortuny comenta tres de les respostes que consten al Annex I: 
Núm. 2: parc infantil Mas Gener , destaca la previsió de despesa per incorporar nous elements 
Núm. 11: línia alta tensió, no tenim l’informe d’ Endesa. L’Ajuntament continua reclamant.  
Núm. 12: accés estany Alous per la rotonda Mas Gener.  Està previst convidar al responsable 
del departament de  Mobilitat al proper Consell de Barri perquè presentin el projecte el del pas 
de vianants i carril bici quan estigui acabat 
Sr. Marti especifica que el pont es va il·luminar, però no es van pintar les línies del terra. 
Sr. Lolo pregunta pel terreny del c/ Astúries, a l’acta consta que trigarien un mes 
aproximadament en netejar-lo i no s’ha complert. Demana que es faci el més aviat possible. 
Sra. Fortuny es compromet a preguntar l’estat del tràmit i a informar abans del proper consell. 
Sr Huget mostra disconformitat amb la resposta 13, i considera que no es pot esperar a que 
Telefónica decideixi soterrar les línies. L’Ajuntament ha de buscar solucions, afegeix.  
 
Abans de continuar amb el punt 3, la Sra. Lafuente proposa que els punts 10 i 11 de l’ordre 
del dia es tracten després del punt 5, per donar coherència i continuïtat a la sessió 
 
3.- Campanya de mobilització d’habitatges buits 
 
Natalia Martinez, responsable de captació habitatges de la Fundació Habitat 3, presenta el 
programa de “Pisos buits”. L’objectiu es mobilitzar 16 habitatges buits al municipi de Sant 
Cugat per a incrementar el parc de lloguer social, que actualment està composat per 22 
habitatges.  
En el cas dels habitatges que necessiten una rehabilitació, el programa anticipa els diners de 
les obres. Un 20% a fons perdut, i un 80% que el propietari pot retornar descomptant del 
cobrament dels lloguers. Es pacta un lloguer durant 3 anys, i un preu moderat respecte el 
mercat. El programa dóna garanties de que l’habitatge es retornarà en condicions.  
Contempla la possibilitat de donar un habitatge temporal a famílies que ho necessiten 
derivades per serveis socials. Per contactar cal fer-ho a traves de  la Oficina Local d’Habitatge.  
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Habitat 3 fa seguiment de les famílies, així com del pagament del lloguer, que és proporcional 
als ingressos de la família. El diferencial entre el preu que marca el propietari i el que la família 
pot assumir, ho finança el programa.  
 
4.- La seguretat a Mira-sol. 
 
Sr Gonzalez, director de l’àmbit de Seguretat Ciutadana i Via Pública valora Mira-sol  com un 
barri segur i argumenta que la manera de presentar les dades pot variar la percepció dels fets. 
Des de maig 2015 fins a la data d’avui els robatoris amb força i robatoris amb força a l’interior 
d’habitatge han disminuït considerablement, en canvi han augmentat els robatoris de vehicles 
i els danys. Hi ha una pujada dels delictes de maig a setembre, i a partir d’octubre 2016 
comença a baixar, amb un petit repunt al gener 2017. La tendència general és de davallada. 
La concentració per franja horària bàsicament és a la tarda. La davallada concretament a Mira-
sol és de 42 casos en comparació a la resta.  
A finals de 2016 es va aprovar el Pla Local de Seguretat i es van adquirir uns compromisos 
entre les forces de seguretat implicades. Es marcaren uns objectius que s’estan començant a 
desenvolupar a tot el municipi. El pla és per a tot el municipi, Mira-sol no es considera que 
necessiti un tractament especial. Les dades actualitzades es facilitaran als grup de treball de 
seguretat de Mira-sol. Sr. Gonzalez continua amb la exposició de les estadístiques.  
Informa que s’han posat en marxa mecanisme per rebre propostes dels veïns, com ara el 
compte de Twiter de la Policia local.  
 
Intervencions: 
 
Sra. Valderrama quina ràtio correspondria a Sant Cugat pel nombre d’habitants en Mossos i 
Policia local  i quina ràtio hi ha actualment. 
Sr Gonzalez respon que la Policia local en competències de Seguretat Ciutadana és 
únicament col·laboradora. La mitjana aproximadament son 2,5 .  
Sra. Fortuny intervé i informa que a Sant Cugat es compleix la ràtio en  Policia local, però no 
en els efectius de Mossos. L’alcaldessa es va entrevistar amb el conseller Jané instant al 
compliment d’aquest ràtios i va obtenir el compromís del conseller d’augmentar el nombre de 
Mossos. Aquest augment, està supeditat a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. 
Actualment sabem que es durà a terme, però no sabem el nombre exacte de dotació.  
Sra.  Valderrama pregunta quines mesures s’han adoptat per a evitar els accidents 
Sr. González respon : augmentar el patrullatge i controlar  els llocs més sensibles. A més, si 
es detecta manca d’ il·luminació o cap altre perill es comunica al departament corresponent 
Veïna segons un informe dels Mossos,  publicat a La Vanguardia i El Pais, a  Sant Cugat els 
fets delictius han augmentat mes d’un 37%, motiu pel qual la alcaldessa va demanar la reunió 
amb el conseller Jané i mostrava preocupació pel tema. Aquestes dades mostren un acumulat 
a març 2017, i no coincideix amb la informació que facilita el Sr. González.  
Sr. González respon que aquestes dades corresponen a l’any anterior, al 2016, però que han 
estat publicades a 2017. L’augment del 40% es refereix a robatoris  a interior de domicili que 
es va produir a finals de 2016. Entre altres mesures vam proposar  augmentar la coordinació 
amb Mossos, a partir de la reunió que va mantenir la alcaldessa. S’ha aconseguit compartir 
una emissora conjunta, i a més,  ens reunim cada setmana en meses de coordinació 
col·lectiva.  
Sr. Rigau, segons les dades que tenim al Partit Popular, a Sant Cugat hi ha 1,87 agents cada 
10.000 habitants, i no 2,5 com diu el Sr. González. Igualment, el Parlament recomana una 
ràtio de 4,5. Sr. Rigau planteja que un territori tan extens com Sant Cugat, amb una renta per 
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càpita mitjana-alta i pocs agents és un gran perill. Pregunta quantes converses hi ha hagut 
amb el conseller Jané, si es va a intensificar la sol·licitud d’efectius, quan s’incorporaran els 
nous Mossos, i si s’està deixant d’atendre altres responsabilitats de les forces  de seguretat  
per fixar tota l’atenció en els delictes. 
Sr. González respon que en concret hi ha hagut dues entrevistes amb el conseller. El nombre 
d’efectius a augmentar estarà en funció de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. A 
la darrera conversa es va parlar d’ incorporar 500 efectius a tot Catalunya. Pel que fa a la ràtio 
no és l’únic factor que fa baixar els delictes, cal tenir en compte la coordinació.  
 
5.- Al·legacions al “Plan de Acción contra el Ruido  (2ª fase)” 
 
Sr Puigdomènech fa un resum de les accions que s’han dut a terme fins a data d’avui per 
instar al Ministeri de Foment a actuar.  
El 26 de novembre 2016 el Ministeri de Foment va publicar al BOE el “Plan de acción contra 
el ruido” on s’exposen quines són les prioritats d’actuació a les carreteres de l’Estat espanyol, 
i les respectives prioritats. De tots els punts, 3 es situen a terme municipal de Sant Cugat. 
A la zona de Mas Gener, Fomento reconeix una zona de prioritat alta d’intervenció. 
A la zona de l’Hospital General de Catalunya (HGC)  i la Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC), així com la escola Viaró, es considera de prioritat baixa 
Les mesures correctores que proposa el Ministeri son les següents: 
A la zona de Mas Gener, una barrera acústica de 4,5 m i un paviment fonoreductor. Segons 
argumenta Sr. Puigdomènech, amb el pas del temps, aquest tipus de paviment, perd molta 
efectivitat. No hi ha data prevista d’execució.  
En els altres dos punts, HGC, UIC i Viaró, les pantalles serien entre 2,5m  i 3m.  
Segons l’estudi d’impacte acústic que va encarregar l’Ajuntament a la zona de Mas Gener es 
necessiten unes pantalles acústiques entre 5m i 8m. El mateix efecte es podria a aconseguir 
amb una barrera de semi-cobriment, amb menys alçada.  
En base a aquest estudi, l’Ajuntament va presentar les següents  al·legacions :  
  
1. Que es tingui en compte l’estudi d’impacte acústic que facilita l’Ajuntament de Sant Cugat 
2. La alçada de les pantalles no és l’adequada, han de tenir entre 5 i 8 metres 
3. Pel temps d’incompliment d’objectius de qualitat acústica que han estat suportant els veïns, 
aquesta execució s’ha de donar prioritat màxima. 
4. El tram que afecta al HGC i la UIC, ha de ser de prioritat mitjana en lloc de baixa, perquè 
afecta a dos centres especialment sensibles, hospitalari i educatiu.  
5. Entre el tram de Mas Gener i l’HGC, han deixat sense cobrir 100 metres. Si no es cobreix 
l’efectivitat de les mesures no serà la calculada, per  tant , es demana el cobriment d’aquest 
tram. 
 
A la pàgina http://www.santcugat.cat/web/contaminacio-acustica  es pot consultar:  
 

- Informe soroll FGC Ps. Valldoreix - Cm. Can Gatxet 
- Estudi Impacte acústic de l’AP7 al pas per la zona de Mas Gener 
- Informe tècnic jurídic sobre les al·legacions al “Plan de Acción contra el ruido (2a. fase) 

de las carreteras de la Red del Estado en régimen de concesión” 
 
Sr. Puigdomènech anuncia, que ell dia següent del consell, 11 de maig, el tinent alcalde 
d’Urbanisme, Damià Calvet, el director d’urbanisme, Antoni Serra i ell mateix, tenen una reunió 
amb el Lluis Bonet, responsable de Foment a Catalunya per defendre les seves al·legacions.  
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Intervencions:  
Veïna: No podem esperar a que Foment actuï, portem molt de temps esperant 
Sr Puigdomenech: La reunió de demà és fonamental. A més, les forces polítiques que tenen 
representació al Congrés poden fer pressió.  
Sr Lolo: El paviment fonoreductor ja es va fer, i no va ser efectiu.  
Sr Puigdomenech: en quan perd la porositat, perd efectivitat. Ens hem de concentrar a les 
barreres 
Veïnes: les obres de l’enllaç de l’ A2 amb l’AP7 es reprenen a l’agost. La contaminació acústica 
i atmosfèrica augmentarà més encara. El paviment fonoreductors sols està als carrils centrals. 
S’ha de fer alguna cosa mes fins que arribin les barreres.  
Veïna demana compromís per donar informació de la reunió de l’11 de maig amb el Sr. Bonet.  
Sr Puigdomenech: Ho facilitarem a través la presidenta del Consell de Barri  
Sr Àngel proposa que es faci una moció institucional exposant la gravetat de l’assumpte 
Sra. Fortuny informa que ja es va fer, per aquest tema i per la torre. Se’n podria fer una altra .  
 
 11.-  Per part del Grup Municipal ERC-MES, esmena d’ERC als Pressupostos Generals 
de l'Estat pel 2017 relativa a la manca de partida pressupostària per a l'arranjament i 
insonorització de l'autopista AP7/B30 al seu pas pe r Mas Gener  
 
Sra. Lafuente recorda als assistents que en  anteriors consells es va acordar que cada grup 
municipal amb representativitat al Congrés dels Diputats fes la seva aportació per a pressionar 
a Foment a posar solució als problemes de soroll derivats de la AP7. En aquesta línia,  ERC 
va presentar una proposició no de llei al Congrés dels Diputats, que va estar derogada. L’últim 
pas que ha donat la formació és presentar esmenes als  Pressupostos Generals de l’Estat 
2017. Bàsicament consisteix en destinar una partida pressupostària a la solució del problema. 
Actualment aquesta partida no existeix.   
 
Sra. Valero informa que el grup C’s ha seguit el mateix camí. En veure que no hi havia cap 
partida pressupostària destinada a desenvolupar les accions necessàries per a solucionar el 
problema del soroll, la formació política va presentar també esmenes als Pressupostos 
Generals de l’Estat. Demana  a tots els partits que tenen representació política en el Congrés 
dels Diputats a votar a favor de les esmenes, en especial al Partit Popular 
 
10.-Per part del Grup Municipal Pdecat-Demòcrates, esmenes als pressupostos 
generals de l’Estat pel 2017 de temes que afecten a  Sant Cugat del Vallès  
 
Sra. Fortuny informa que el Pdcat-Demòcrates ha presentat també la mateixa esmena que 
ERC i C’s, en referència als pressupostos, però que també han presentat 10 esmenes més, 
per que es doti de partida econòmica a altres temes que afecten a Sant Cugat.  
En total les esmenes presentades són:  
 
1. Intercanviador estació de Volpelleres i Renfe Coll Favà 
2. Soterrament tram final línia alta tensió  
3. Estació passatgers AVE a l’alçada de l’Hospital General 
4. Creació d’un jutjat primera instància 
5. Reducció impacte soroll AP7 
6. Eliminació limitació de la regla de despesa als ajuntaments amb comptes sanejats. Sant 
Cugat té els comptes sanejats i reclama tenir més flexibilitat pe poder invertir 
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7. Reforma de la llei de hisendes local per que modifiqui el mètode de càlcul de la IIVTNU, 
antiga Plusvàlua 
8. Augment de la partida destinada a la Llei de la dependència 
9.Reducció IVA cultural 
10. Restituir el 100% la partida destinada a garantir la educació dels nenes de 0 a 6 anys. 
11. Esmenar el finançament que rep el Centre Alt Rendiment de Sant Cugat 
 
6.- Dació dels grups de treball: seguretat, complex  esportiu, espai lúdic juvenil.  
 
Sra. Casals presenta els grups que es duen a terme actualment. 
 
Fixes o estables: Seguretat, Manteniment , Qualitat Urbana i Mobilitat , Consell Editorial i 
Consell d’Entitats 
Puntuals: torrent Xoriguer i riera Can  Cabassa, complex esportiu, ordenació entorns Can 
Cabassa,  
Altres grups vinculats al consell: Hort Mira-sol, coordinadora de cultura.  
 
 El calendari dels grups realitzats es mostra a la següent taula:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CONSELL DE BARRI 08-feb 10-maig extraord. 13-set 10-des

GRUPS ESTABLES

SEGURETAT 24-gen 28-març oct

MANTENIMENT I QUALITAT URBANA juny oct gen

MOBILITAT juny oct gen

CONSELL EDITORIAL feb maig set des

CONSELL D’ENTITATS. LLIURE 

DISPOSICIÓ
abril juny nov nov

 
Pel que fa a la proposta de calendari per als propers grups de treball es planteja:  
 
Grup de treball  Seguretat, 2 cops al any. A demanda es pot convocar un extraordinari 
Fer un únic GT que englobi Mobilitat i Qualitat Urbana ( Manteniment de la Ciutat) amb una 
periodicitat entre consells, un total de quatre a l’any.  
Per a tots els grups de treball es prepararà prèviament l’ordre del dia.  
 
El resum del grup de treball de Seguretat Ciutadana, com que ha estat tractat amb la 
intervenció del Sr. González, no l’ exposa la Sra. Casals.  
 
6.1. Grup de treball del complex esportiu:  
 
Es va explicar l’estat de la proposta del Pla Especial Complex Esportiu Mira-sol i els principals 
elements que s’incorporaven :  pista de futbol (que pot acollir 1 de handbol o dues de futbol 
sala) , piscina coberta amb vestuaris,  pista coberta (la pista que ja existeix es dota de nous 
elements).  
Altres elements de suport serien: una plaça central que organitza aquest tres elements nous: 
Un edifici principal amb accés, vestidors piscina, sala polivalent i bar.  
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Els vestidors de la pista coberta estan pensats d’ús exclusiu de l’escola dins l’horari escolar  
També està previst un aparcament i zona arbrada d’esbarjo vinculada a la piscina. 
Es buscarà la màxima integració paisatgística i mínim impacte a l’entorn.  
 
Calendari :  
Aprovació inicial al maig del 2017.  
Exposició pública: 30 dies 
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: maig.  
Redacció del projecte: 2 mesos 
Licitació de l’execució del projecte.  
Adjudicació de la obra: dins de l’any 2017 
 
Intervencions:  
 
Sr. Àngel: L’aprovació del Pla especial del Complex esportiu no consta a l’ordre del dia del Ple 
de maig per a la seva aprovació. Pregunta també si ja han parlat amb el director de la escola 
pel triangle. Considera que serà difícil de complir el calendari  que es presenta. 
Sra. Fortuny: L’aprovació inicial s’ha aprovat per Junta de Govern del passat dimarts. Pel que 
fa a la reunió amb el director ja s’ha fet dació de compte al mateix grup de treball.  
Sra. Lafuente pregunta si es té en compte una  aportació que es va fer al grup de Mobilitat 
referent a l’aparcament, que proposava el canvi de sentit del carrer. (no obté resposta al 
moment)  
  
6.2 Grup de Treball Espai Lúdic 
Instalar una zona lúdica juvenil al voltant  del Casal de Mira-sol. (50.000 €) 
Les dues propostes més votades a l’enquesta i que s’estan tirant endavant són:  

- Fitnes,(elements gimnàstics per joves) 7,7 punts  
- Punt wifi i recàrrega de mòbil, 8,2 punts 

 
 
7.- Informació sobre el grup d’entitats  
 
Sr de la Peña, representant de la coordinadora sociocultural informa : 
El 25 de maig es farà la presentació de la branca del Banc del Temps de Mira-sol.  
La setmana cultural està prevista per a setembre.  
La festa major es celebrarà el 7,8, i 9 de juliol 
 
Sr. Barbany fa un resum de la primera reunió de treball, i constitutiva del Consell d’Entitats, 
que s’ha de ratificar al consell per la seva continuïtat  
Està composat per les entitats del Consell de barri: 1 representant de cada associació, 2 
membres de la coordinadora sociocultural, 1 representant del col·lectiu gent gran, 1 
representant de l’AMPA escola Catalunya, presidència i sots presidència. Es farà una reunió 
entre consells. Les properes seran al juny, setembre i novembre.   
Entre les seves funcions es destaca: 
- Valorització i priorització dels projectes de lliure disposició, proposats per entitats,  que 
posteriorment es ratificarà al Consell de Barri  
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- Seguiment de l’estat d’execució d’aquests projectes i dació de compte al Consell de Barri  
 
Taula resum diners lliure disposició Mira-sol:  

TOTAL INVERSIÓ ORDINARI

DINERS DISPONIBLES MARÇ 2016 269.823,00 € 261.823,00 € 8.000,00 €

PROJECTES APROVATS 2014 PENDENTS PAGAMENT -69.745,85 € -69.745,85 €

PROJECTES APROVATS 2016 -122.000 € -106.000 € -16.000 €

DINERS LLIURE DISPOSICIÓ INVERSIÓ 2017 80.000 € 72.000 € 8.000 €

DINERS DISPONIBLES ABRIL 2017 158.077,15 € 158.077,15 € 0 €

 
 
Intervencions:  
Sr. Humet pregunta d’on surten els 69.745,85 pendents de pagament 2014 
Sra. Casals explica que es tracta de 4 projectes aprovats de juliol a novembre 2014 que no 
s’havien executat: condicionament parc rústic rambla baixador 20.800,10 €, coixins berlinesos 
Josep Irla 5.700 € (anteriors als aprovats 2016) limitadora de la riera 7.000€ ,  disseny i 
execució Hort de Mira-sol  36.000.  
Sr. Àngel : Saber quin és el programa de l’execució dels projectes de les diferents àrees de 
l’Ajuntament, facilitaria molt el treball a les entitats.  
Sra. Casals : es planteja com a línia de treball, recollir primer les propostes que s’han plantejat 
i parlar amb els diferents àmbits,  per veure si són viables tècnica i econòmicament, i també 
contrastar si ja està ha estat projectat per part de l’Ajuntament.   
Sra. Fortuny: S’aprova formalment la constitució del Consell Entitats 
 
8.- Procés participatiu del Pla d’equipaments  
Sr.  Puigdomènech informa sobre el procés participatiu del Pla d’Equipaments de la Ciutat.  
Aquest procés participatiu va destinat a replantejar el Pla de Equipaments existent per als 
propers 6 anys, i adaptar-lo  a les necessitats actuals del municipi. 
Ciutadans i entitats podran fer les seves propostes i aportacions sobre necessitats,  ubicacions 
i usos dels futurs equipaments  
Es posa a debat la previsió d’equipaments educatius, culturals, sanitaris i esportius en el 
conjunt de l’àmbit municipal, a partir d’una proposta tècnica inicial 
Poden participar persones viuen o treballen a Sant Cugat, associacions de veïns i entitats.  
Les inscripcions poden fer-se a participació@santcugat.cat 
També es poden fer les aportacions per mitja del formulari on line que es troba a 
decidim.santcugat.cat 
 
Calendari tallers:  
1ª Etapa : Àmbits territorials:   
 - 22 maig . Mira-sol  
2ª Etapa: Àmbits sectorials:  

- 8 juny : equipaments educatius i socioculturals 
- 14 juny: equipaments sociosanitaris 
- 21 juny equipaments esportius 
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Després de l’estiu l’equip tècnic de Territori farà el retorn de les propostes 
 
  
9.- Designació representant suplent Consell de Ciut at  
 
Es designa Inmaculada Valderrama com a representant suplent al Consell de Ciutat. 

 
12.- Torn obert 
Veïna comunitat del bosc: planteja la problemàtica que comporta el parc del tobogans als 
veïns. Demana una zona d’aparcament restringida per a residents ( tipus àrea verda) i més 
presència de policia o agents cívics 
Veïna: considera que no s’ha mesurat les conseqüències d’aquest parc al veïnat. Acudeixen 
centenars de persones de diferents poblacions (Terrassa, Sabadell, Gavà, etc..) Els usuaris 
s’instal·len amb taules i cadires de pícnic i la zona verda està destrossada. El lavabos 
provisionals no es netegen correctament i tenen poca estabilitat. El cotxes aparquen tots al c/ 
Ramon Llull i els veïns no poden aparcar. L’acció policial és insuficient.  
Demana  a l’Ajuntament que recondueixi la situació i trobi una solució al problema que 
pateixen els veïns. Hi ha unes 500 famílies afectades 
Sra. Casadevall: Des de l’Associació de veïns s’ha demanat un grup de treball. El problema 
és greu i estem al darrere.  
Sra. Fortuny: La tinent alcalde de Serveis Urbans, Cristina Paraira està molt pendent del tema 
i ha comunicat l’augment de dispositius policials. Agafem el compromís de constituir un grup 
de treball amb totes les parts implicades, amb presència de l’associació de veïns i   
representants tècnics i polítics de l’Ajuntament.  
Sr Àngel: A Sant Cugat hi han 14 km de fibra ciment de amiant. Al passeig del Baixador hi ha 
tota una canonada i els veïns estan preocupats per les conseqüències per a la salut.  
Demana que l’Ajuntament amb Sorea faci un pla de renovació d’aquestes canonades.  
Que s’enviï l’acta de la Junta de Govern on s’aprova el del complex esportiu i la moció sobre 
les pantalles de la AP7 
Pregunta a la presidenta si ha tingut més reunions amb els veïns i quins temes ha tractat. 
En la línia de la solució als problemes de soroll de l’AP7, fa una crida als partits polítics que 
tenen més influència al Congres dels Diputats que s’abstinguin en l’aprovació dels 
pressupostos.  
Sra. Fortuny: No he tingut cap altra reunió amb veïns, entenc que venen canalitzades per les 
associacions de veïns, amb les quals sí que m’he reunit.  
Sra.  Lafuente: Fa dos precs i dues preguntes:  

- Si als vocals els pot arribar la documentació que es tracta al Consell amb més antelació 
per preparar-se.   

- Fa dues setmanes un gos va caure a la riera Can Cabassa. La Sra. Lafuente planteja 
si es vol considerar el perill de que pugui caure una persona.  

- Possibilitat de netejar el solar del Complex esportiu  
- Finalització pavimentació passeig Nard tocant a la riera Can Cabassa 
Sra.  Robin: Planteja si per al pròxim Consell de Barri es pot tractar el tema de l’Hospital 
General i incorporar-lo a l’ordre del dia 
Sr. Lolo: Fa temps que no es fa un grup de treball de Qualitat Urbana. S’han netejat un 
50% dels escocells. Les voreres de Mas Gener estan molt malament, des de l’associació 
de veïns farem arribar a l’Ajuntament el dossier de mancances conforme es va quedar.  
Ofereix la col·laboració a l’Associació Can Mates en la problemàtica del parc 
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Es tanca la sessió a les 23:05 

 
 


