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ACTA CONSELL DE BARRI MIRA-SOL 

 
 
Data:   19 de juliol 2017  
Núm. Sessió: extraordinària 
Hora:  20:00 
Lloc:  Casal de Mira-sol   
 
Assisteixen:  
Presidenta : Carmela Fortuny  
Vicepresident:  Xavier Barbany 
En representació grups polítics municipals:  
CUP- Procés Constituent: Xavier Humet    
CiU: Andreu Ares 
C’S: Nieves Valero            
ERC-MES: Eva Lafuente 
ICV-EUiA: José C. Cànovas 
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 Lluís Lolo i Josep Martín  
Mira-sol Teatre: Juan Àngel de la Peña  
Dxoc Teatre: Francesc Carol   
Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener: Magalí Robin 
Associació Hort Mira-sol: Antonio Garcés  
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat: 
Sots Directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris: Marina Casals  
Excusen l’assistència: 
PSC 
PP 
AMPA Escola Catalunya: Carme Roca 
Club Futbol Unió Mira-sol Baco: Joan Salabert 
 
Ordre del dia   
 
1.-Proposta d’acord dels projectes de lliure disposició 2017 
2.-Seguiment dels projectes de lliure disposició 2016 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La presidenta Sra. Fortuny  dona la benvinguda als assistents i obre la sessió a les 20:05 
hores. Es tracta d’un Consell de Barri extraordinari per a l’aprovació dels projectes de lliure 
disposició 2017, amb el següent plantejament de la sessió:  
 

- Punt 1: proposta de destinació dels diners de lliure disposició 2017, elaborada al 
Consell d’Entitats.  

- Torn obert de paraules als vocals. La presidenta especifica que avui no hi haurà torn 
obert al públic, en tot cas, atendrà les peticions un cop acabi el Consell.  

- Punt 2: seguiment dels projectes de lliure disposició 2016.  
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Sra.  Lafuente:  Reitero la petició que ja vaig fer per correu, demano a la Mesa que reconsideri 
i que es doni torn obert al públic. El Reglament de Participació Ciutadana (RPC) no especifica 
que no es pugui fer torn obert al públic en un Consell extraordinari. També hi ha un aspecte 
social: per deferència als veïns que han assistit exclusivament a aquest Consell, tenint en 
compte que l’anterior es va anul·lar de manera precipitada.  
Sr. Humet:  s’afegeix a la petició.  
Sra. Fortuny:  la petició d’ERC-MES es va consultar als Serveis Jurídics de l’Ajuntament i no 
és possible fer un torn obert en un Consell extraordinari.  
 
 
1.-Proposta d’acord dels projectes de lliure dispos ició 2017 
 
La presidenta passa la paraula a la Sra. Casals  perquè expliqui les propostes de lliure 
disposició 2017.  
 
De les propostes rebudes, les següents estan ja previstes per l’Ajuntament: 

-  Plantació paret zona verda “ruïnes romanes” Can Cabassa.  
-  Recuperació del Parc Turó Can Mates.  
-  Marquesines per a totes les parades d’autobús de Mira-sol, amb llum.   

 
Hi ha dues propostes que no es poden executar amb els pressupost de lliure disposició, que 
són:  

-  Mampares antisoroll del pas del tren, al carrer Vallseca. És competència de FGC, i encara 
que no hi hagués impediment per competències, el cost superaria molt el pressupost de 
lliure disposició.  
- Cobriment de la pista poliesportiva de Mas Gener. En primer lloc cal fer un pla especial, i 
a més, els diners de lliure disposició disponibles no són suficients per al cobriment de la 
pista.  

 
Les següents propostes són executables amb els diners de lliure disposició i es van portar a 
discussió al Consell d’entitats:  

- Millora dels punts sense enllumenat del barri de Mira-sol.  
- Millora del terra i la paret del Camp de futbol de Mira-sol, al Passeig del Roser. 
- Estudi global de les necessitats de Carril Bici a tot el barri de Mira-sol.  
- Carril Bici Mas Gener fins al Casal de Mira-sol, el Complex Esportiu i l’Escola Catalunya  
- Arranjament de voreres. 
- Espai de socialització de gossos a l'entorn del Casal de Mira-sol. 
- Hort Comunitari de Mira-sol.  
 

A la reunió de les entitats es van prioritzar les següents propostes:  
 
1. Millora dels punts sense enllumenat als Jardins Miquel Martí i Pol      8.500€ 
2. Millora de l’enllumenat al Camí de Estació FGC de l’HGC         22.000€ 
3. Pintura mural i arranjament del terra de davant Camp de futbol al Passeig del Roser 
 10.000€ 
4. Carril Bici Mas Gener fins al Casal de Mira-sol, el Complex Esportiu i l’Escola Catalunya  
    113.000€  
5. Finalització Hort Comunitari de Mira-sol                 4.224€ 
 
Total                           157.724 € 
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Paral·lelament, al Consell d’Entitats es va acordar : 
1. Realització del pla especial per poder fer el cobriment de la pista de Mas Gener amb mitjans 
propis de l’Ajuntament.  
2.- Dur a terme les mesures que calguin per reduir el soroll del tren al carrer Vallseca i obrir 
un grup de treball.  
Torn obert de paraules als vocals:  
 
Sr. Lolo:  En nom de l’Associació de Propietaris i Veïns de Mas Gener reitero la  disconformitat 
que es prioritzi el carril bici per davant del cobriment de la pista. El carril bici no és una prioritat 
per al barri de Mas Gener.  
Actualment tenim 113.000 € disponibles, i amb 60.000 € més es pot realitzar el cobriment de 
la pista per dinamitzar el barri, realitzar activitats veïnals i esportives, i eradicar un punt “negre”.  
La utilització de carril bici es mínima al barri.  
Sra. Fortuny:  El carril bici sí que és d’interès general del barri, tan necessari com la pista 
coberta.  
. Per fer la pista coberta cal fer primer un pla especial. No hi ha temps enguany a fer el pla 
especial i encarregar la coberta. Al Consell d’Entitats es va arribar a l’acord de fer el 2017 el 
pla especial i reservar l’any vinent, el 2018, per començar el cobriment de la pista. Els diners 
de lliure disposició s’han d’assignar en l’any en curs,  si no es perden 
Sr. Lolo:  Fa quatre anys ja va passar el mateix, i  finalment es van acumular els diners de 
lliure disposició, que es van destinar a la capella Sant Joan. 
Sra. Fortuny : Llegeix la descripció del carril bici i recorda que aquest projecte es va decidir al 
Consell d’Entitats. L’associació sempre ha defensat el cobriment de la pista, però no és 
possible per dos motius fonamentals: cal fer primer el  pla especial i el Departament 
d’Intervenció de l’Ajuntament ens indica que no és possible per llei acumular diners de lliure 
disposició , sinó que ens obliga a assignar-los en l’any en curs.  
Sr. Lolo : Pregunta si es pot assignar a una partida que s’acumuli i fer el cobriment 
posteriorment. Si ara han canviat les regles del joc, jo no veuré mai a la meva vida la pista 
coberta. Per aconseguir l’import total de la pista, necessitaríem 3 anys de diners de lliure 
disposició, comptant que cap altra associació presenti cap projecte. 
Sra. Fortuny:  Al Consell d’Entitats es va acordar fer enguany el pla especial amb pressupost 
de l’Ajuntament i es va proposar, amb els diners de lliure disposició del 2018, destinar una 
partida per encarregar el cobriment de la pista. Els projecte es pot fer per fases.  
Sr. Martí:  El barri no està d’acord en que s’inverteixi en el carril bici quan hi ha tants aspectes 
abandonats per part de l’Ajuntament.  
Sra.  Fortuny : A Mas Gener s’ha fet molta feina, segurament queda molt per fer, com a tot 
Sant Cugat, però si us plau, no aprofitem aquesta sessió per parlar de les necessitats de Mas 
Gener, perquè l’objectiu és aprovar els acords de lliure disposició.  
Sr. Humet : Es queixa que els representants dels  partits polítics no puguin assistir a una reunió 
on es decideix en què s’inverteixen els diners de lliure disposició. Demana que es reconsideri 
la posició.  
Sra.  Fortuny:  És una decisió del les entitats i es fa a altres Consells de barri. Els diners de 
lliure disposició els decideixen les entitats.  
Sra. Lafuente:  Pregunta com es prenen els acords al Consell d’Entitats.  
Sra.  Fortuny : Es plantegen les fitxes tècniques, es valora si ho pot executar l’Ajuntament  i 
es prioritza en funció de les propostes. Es fan reunions diverses i a la sessió d’avui, si no hi 
ha acord per unanimitat, finalment es votarà l’aprovació.  
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Sr. Lolo : A aquesta reunió nosaltres no vàrem poder assistir per una defunció. No hi havia 
cap representant de Mas Gener.   
Sra. Fortuny:  Es va anul·lar l’anterior Consell extraordinari per aquest motiu i es va tornar a 
fer una reunió del Consell d’Entitats. Les entitats mostraren suport al que s’havia decidit i Mas 
Gener no estava d’acord.  
Sra. Valderrama:  Demana que s’acabi el debat polític. Es va acordar que la destinació dels 
diners de lliure disposició es decidiria entre les entitats i no participarien en la decisió els partits 
polítics. El carril bici de Mas Gener no és acceptat pels veïns de Mas Gener. Proposa que els 
veïns de Mas Gener presents puguin expressar les seves opinions. 
Sr. Humet : Demana poder assistir al consell d’entitats, encara que decideixin les entitats 
Sra.  Valero:  Si els polítics hem de votar, volem saber què votem, per aquest motiu demanem 
assistir-hi. Tenim una responsabilitat de vot.  
Sra.  Barbany: Explica com es va fer el procés de votació: les propostes es van introduir al 
sistema informàtic. D’aquestes es van descartar les que ja estava previst fer amb el pressupost 
ordinari de l’Ajuntament. D’aquesta primera selecció es va fer una votació a la reunió d’entitats, 
veient quines tenien més suport 
Sra. Fortuny:  Demana al Consell Plenari que es posi d’acord.  
Sra. Valderrama : Demana que es doni torn de paraula als veïns presents a la sala.  
Sra. Fortuny  dona pas a l’opinió dels veïns per parlar únicament dels diners de lliure 
disposició.  
Sra. Ferrer (veïna):  Posa de manifest el mal estat de voreres i carrers.  
Sra.  Casals:  Explica que està previst que ho resolgui el Departament de Serveis Urbans de 
l’Ajuntament.  
Veïna: Planteja les molèsties que causa el soroll de l’autopista i proposa que es redueixi amb 
la plantació d’arbres.  
Sra. Casals : Explica que les mampares per esmorteir el soroll del tren es van descartar perquè 
aquest tema no és competència municipal.  
Veí: pregunta si es pot aplicar una partida per a la primera fase del cobriment de la pista 
Sra.  Fortuny : Ja s’està fent el pla especial amb pressupost municipal no procedent dels 
diners de lliure disposició, la qual cosa permetrà assumir el cost necessari per al cobriment de 
la pista.  
Sra.  Casadevall:  Cada barri té una problemàtica, Mas Gener el cobriment de la pista, Can 
Mates el soroll del tren... El carril bici és per a tot el Districte. Els diners de lliure disposició han 
de tenir una mirada de Districte, no per a un barri en concret. En una reunió d’entitats hem de 
tractar la proposta que els diners de lliure disposició tinguin una visió de Districte.  
El cobriment de la pista hauria de sortir d’altra partida de pressupost municipal, no de lliure 
disposició, perquè és per a un barri en concret.  
Veí: Qüestiona el projecte que s’ha mostrat als veïns del futur carril bici, considera que no és 
viable ni pràctic per a la mobilitat del barri.  
Sra.  Fortuny:  Aquest projecte no és definitiu. Un cop s’aprovi, al Grup de Mobilitat es 
treballaran les modificacions necessàries per trobar la millor opció. Pel que fa a l’encàrrec de 
la coberta, el pressupost de l’Ajuntament d’enguany és per al complex esportiu.   
Veí: Afirma que els diners destinats al carril bici són excessius.  
Sr. Carol:  Quina normativa legal ha canviat perquè ara no es puguin acumular els diners de 
lliure disposició? 
Sra.  Fortuny:  És una indicació d’Intervenció General de l’Ajuntament que s’ha d’aplicar.  
Obre torn de votacions i dona les següents opcions:  

- Votar les opcions proposades. 
- Votar traient el carril bici, amb el risc que aquest diners es perdin.  

 
Votacions :    A favor: 4   En contra: 3   Abstenci ó : 6 
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Sra. Casadevall :  A favor. 
Sr. Lolo:  Mas Gener no ens sentim identificats, les demandes que va fer Mas Gener no es 
veuen reflectides. En contra. 
Sra. Valderrama :  En contra. Hi ha veïns que els afecta i estan en contra.  
Sra.  Robin:  A favor. Hem treballat molt i s’ha votat democràticament.  
Sr. Barbany : A favor. És el que es va decidir a la reunió.  
Sr. de la Penya:  Abstenció.  
Sr. Carol:  En contra per no contrariar els veïns de Mas Gener.   
Sr Garcés : A favor.  
Sr. Fortuny : Renuncia al vot.  
Sr. Humet : Abstenció per respecte a les entitats.  
Sra. Lafuente : Abstenció també per respecte a les entitats.  
Sr. Casanova :  Abstenció.  
Sra.  Valero:  Abstenció. 
Sr. Ares : Abstenció.  
 
Acord :  La proposta del carril bici tira endavant amb el compromís de fer el pla especial el 
2017 i destinar una assignació per a la coberta al pressupost del 2018 
 
 
2.-Seguiment dels projectes de lliure disposició 20 16 
 
Marina Casals explica l’estat d’execució dels projectes acordats 2016 
 

1. Instal·lar una zona lúdica juvenil a l’entorn del Casal de Mira-sol (50.000 €). 
  

Estat: Els aparells gimnàstics s’han adjudicat a l’empresa KOMPAN i és previst instal·lar-los 
la segona quinzena d’agost 
 

2. Neteja de la riera de Can Cabassa per minimitzar la proliferació del mosquit tigre 
(35.000 €) 
 

Actuar de forma integrada a tots els possibles focus de cria, a l’espai públic i al privat 
A. Intensificar i ampliar el manteniment de la vegetació i deixalles de la riera. 11.011 € 

 
5 actuacions de neteja, desbrossada i recollida de brossa de la riera 

• 1 obertura de franja de 5 metres de la riera al costat del bosc 
• 1 recollida de brossa segons necessitat 

B. Intensificar el control de la cria del mosquit a la via pública 
• Embornals: 4.250 €.  
• Riera Can Cabassa: 875 €.   

C. Fer un programa d’informació a les cases. Campanya, agents cívics i xerrades informatives. 
• Visites de conscienciació a les llars 13.000 €.  
• Material  de  difusió.  

En execució totes les actuacions. 
 
3. Arranjar la il·luminació i adequar acústicament la sala taller del Casal de Mira-sol (6.000 €). 
Executat 
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4. Afegir més coixins berlinesos al carrer Josep Irla (6.000 €). Executat. Ja estan col·locades 
dues bateries de 5 coixins berlinesos al carrer Josep Irla a l’alçada del núm. 125 i 177. 
 
5. Instal·lar 4 panells informatius de situació d’equipaments (5.000 €). Executat S’han instal·lat  
panells a l’estació Mira-sol, a la Plaça Doctor Pila, al Casal de Mira-sol i a l’Hospital General 
de Catalunya.  
 
Es tanca la sessió a les 22:45 h 
 
 
 


