ACTA CONSELL DE BARRI MIRASOL
Data: 13 de setembre 2017
Núm. Sessió: 3
Hora: 20:00
Lloc: Casal Mira-sol
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
En representació de les entitats:
Associació de veïns Can Mates: Iona Casadevall
Associació de veïns de Sant Joan: Inmaculada Valderrama
AMPA Escola Catalunya: Carme Roca
Associació de propietaris i veïns de Mas Gener: Josep Lluis Lolo i Josep Marti
Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener: Magali Robin
Associació Hort Mira-sol: Antoni Garcés
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:
Sots Directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris: Marina Casals
Excusen l’assistència:
Club Futbol Unió Mira-sol Baco: Joan Salabert
Mirasol Teatre: Juan Àngel de la Peña
Dxoc Teatre: Pepe Ordòñez

Ordre del dia
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Resposta preguntes darrer consell
3.- Dació de compte dels grups de treball
4.- Setmana Mira-sol participa
5.- Pressupostos Participatius 2018-2019
6.- Elaboració del protocol de funcionament i elecció de projectes amb diners de lliure
disposició de Mira-sol
7.- Designació representant Consell Seguretat i Convivència
8.- Torn obert de paraula

1

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. Fortuny dóna pas a la aprovació de dues actes anteriors:
Consell de barri ordinari del 10 de maig 2017
Consell de barri extraordinari del 19 de maig 2017
Abans de continuar amb ‘aprovació de les actes la Sra. Lafuente pregunta si ha estat possible
incorporar dos punts a l’ordre del dia , que va demanar la formació política ERC-MES el 8 de
setembre i ha reiterat el mateix dia del consell. Els dos punts son:
- Revisar el protocol de neteja de rieres
- Que en cada consell s’informi d’ofici de l’estat del tema soroll de la AP-7
Sra. Fortuny respon que el punt de la neteja de rieres no s’ha incorporat per que ja s’havia
enviat l’ordre del dia, però que s’explicarà en l’apartat de resposta a preguntes del darrer
consell. Pel que fa al soroll de la AP7 es té en compte la consideració per informar de l’estat
de la qüestió en cada consell. La resta de membres hi estan d’acord.
En referencia a l’aprovació de l’acta el Sr. Marti afegeix que en la sessió del 19 de juliol es va
acordar que el projecte del carril bici s’aturava i es guardaven els diners per a l’any vinent i no
ho posa a l’acta
Sra. Fortuny llegeix part de l’acta on diu que el carril bici es va aprovar, amb el compromís
de fer el pla especial del complex esportiu. Recorda que prèviament a la coberta de la pista,
és necessari fer el pla especial. Al darrer consell també es va explicar que a més d’aquesta
condició, cal tenir en compte la impossibilitat de guardar els diners d’un any per l’altre, segons
la instrucció d’intervenció, que es va enviar als membres del Consell.
La proposta del carril bici tira endavant, continua Fortuny, i ens haurem de reunir de manera
monogràfica amb els veïns de Mas Gener, per veure si passa o no pel seu barri. Si no estan
d’acord de manera massiva i consensuada en que el carril bici passi pel seu barri, es posarà
a consideració intensificar la xarxa del carril bici o pacificació de carrils bici en altres zones de
Mira-sol, i a Mas Gener es deixaria per a una segona fase. Sí que es va acordar que de cara
a la partida pressupostaria de l’any vinent, que el consell d’entitats es comprometia a fer una
reserva de partida pressupostària per a la coberta.
No es farà cap carril bici a Mas Gener que no hagi estat consensuat amb els veïns.
Amb el tema del carril bici és molt important l’assessorament de l’Assemblea de la bici de Sant
Cugat, per poder fer carrils bicis mes indicats per a cada zona. Esperem poder comptar ja
amb aquest assessorament per fer a la reunió amb els veïns
Sr. Àngel matisa que la reserva de la partida pressupostària que es va acordar no és de lliure
disposició, si no del pressupost d’inversions 2018, donat que el cobriment de la pista
sobrepassa els 80.000€ de lliure disposició. Demana a la Sra. Fortuny que corregeixi, el
compromís que es va adquirir era: fer enguany el pla especial i l’any següent destinar una
partida pressupostaria per al cobriment de la pista.
Sra. Fortuny està d’acord amb el Sr. Àngel que per cobriment de la pista no hi ha suficient
amb els diners de lliure disposició, i per tant, alguna part haurà d’assumir l’Ajuntament. No es
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va descartar que hi ha hagués una petita part del que es decideixi al consell d’entitats,
òbviament no tot, sinó es deixarien de fer altres projectes importants també per al districte .
Sra. Roca explica que el carril bici va ser una proposta de l’escola Catalunya. Recorda que
es va quedar en veure si des d’Educació hi havia alguna partida pressupostària destinada a
camins escolars segurs, i també esperar a veure com quedava l’avinguda baixador, per si
contemplava algun carril bici. Pregunta si aquests aspectes s’han valorat. S’ha pressupostat
per 113.000 €, i possiblement vagi molt just aquest pressupost per a fer el carril bici fins a Mas
Gener. Si per manca de pressupost ha de quedar malament, si cal retirem la proposta.
Sra. Fortuny, la proposta està aprovada. Els usuaris de la bici, estem veient que falta
connectivitat entre els carrils bici, i amb l’assessorament de l’ Assemblea de la bici estem
aprenent a dissenyar-los tenint en compte el pressupost, l’orografia de la zona i la connexió,
no fer carrils que no van en lloc. Des de la brigada s’han fet petites intervencions pe integrar i
millora el carril bici.
Sra. Lafuente: demana que el correu que es va enviar amb la instrucció de l’interventor
accidental s’argumenti una mica més per facilitar la comprensió als veïns.
Sra. Valderrama : demana que els articles que es citen al correu s’expliquin breument
Sra. Fortuny: Així ho farem, demanarem un aclariment dels articles.
Finalment s’aproven les dues actes
2.- Resposta preguntes del darrer consell. ( Veure Annex I)
Sra. Casals que explica la resposta a les preguntes del darrer consell, s’incorporen en aquest
punt les dues peticions d’ERC-MES (veure apartat 1).
Intervencions:
Sra. Valderrama : es demana que es tornin a convocar, els més aviat possible, els grups de
treball del Torrent Xoriguer i Complex Esportiu abans de que es comenci a treballar en els
pressupostos .
Sra. Fortuny: abans del proper Consell de Barri es convocaran aquest dos grups de treball
específics
Sra. Valderrama: què està fent l’Ajuntament en referència a l’Hospital General mes enllà de
mostrar la seva preocupació
Sra. Fortuny: l’ alcaldessa s’ha reunit amb el conseller i estem a la espera de resposta.
Sra. Valderrama felicita l’Ajuntament per part d’un gran nombre d’habitants de Mira-sol pels
parterres
Sra. Casadevall: en referència a la problemàtica de Can Mates, hi ha molts aspectes sobre
els que els veïns afectats necessiten una resposta immediata. He enviat mails que no han
rebut resposta. Vull especificar que no es va fer un grup de treball, on van totes les entitats,
es va fer una reunió de veïns. S’hauria de convocar grup de treball per tal que les entitats quan
vinguin aquí al consell sàpiguen de que parlem. Excepte el lavabo, la majoria dels temes no
estan resolts. La seguretat continua igual, els agents cívics no s’han vist al parc. La Sra.
Cristina Paraira no ens ha ofert encara la reunió que es va comprometre.
Sra. Fortuny: traslladarem aquest tema a Cristina Paraira. Tens raó que no va ser un grup
de treball. Es van acordar una sèrie d’actuacions que no es poden aplicar de manera
immediata, sinó que calia fer-ho de manera gradual. El tema dels agents cívics està pendent
d’uns plans d’ocupació que s’aprovaran al mes d’octubre. Donem un marge per a aplicar les
mesures, i si cal mes endavant plantegem el grup de treball.
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Sra. Casadevall: un grup de treball o bé que el president estigui informat per mail
Sr. Àngel: pel que fa al Complex esportiu, a la sessió del 15 de març de 2017, es va prendre
el compromís de treballar en el projecte mentre es tramita l’ aprovació inicial del Pla Especial.
Del projecte del complex esportiu no en sabem res, confiem en que s’estigui fent i es
compleixin els terminis per poder fer la licitació enguany, que es un dels compromisos del
calendari que es va donar.
En quan al tema de les rieres, hi ha confusió: a març 2015 es va fer una proposta de
naturalització de la riera de Can Cabassa, posteriorment hi ha hagut una aprovació del
contracte menor del servei de redacció del projecte del cobriment dels trams en calaix de la
riera Can Cabassa i torrent Xoriguer a la Junta de Govern 20 de juny 2017. En aquest
document de respostes no es parla d’això
Sra. Fortuny, ara mateix no disposem de la informació. Al grup de treball es donarà informació
més detallada de l’estat de la qüestió, i posteriorment s’informarà al Consell de Barri
Sr. Àngel, respecte a les canonades de fibrociment , mes enllà del debat sobre la salut
pública, que ja resoldran els tècnics responsables, les de Mira-sol són molt antigues i estan
donant molts problemes. Hi ha constantment avaries que costen molt de reparar, perquè la
manipulació sí que és perillosa. Per reduir les avaries el que es fa és disminuir la pressió, i hi
ha veïns que es queixen que hi ha aparells que no els funcionen correctament. Penso que sí
que cal demanar que es renovi tota la xarxa de canonades de fibrociment existent al barri.
Sra. Casals, sobre la neteja de la riera, està en relació amb el projecte de lliure disposició per
a la minimització de la proliferació del mosquit tigre a la riera de Can Cabassa . Es va demanar
assessorament al Consell Comarcal del Baix Llobregat i es van concretar unes actuacions:
incrementar en 5 neteges més a l’any , el manteniment de la riera , que es suma a les 5 ja
existents. Aquestes neteges inclouen neteja de deixalles, desbrossada, repassada de canyes,
arbres i branques caigudes. S’ha intensificat el control dels punts de proliferació que poden
haver a l’espai públic, repàs de 112 carrers i edificis municipals. La relació de carrers es va
enviar als membres del consell. S’ha fet pràcticament tot ja, però fins a l’octubre està actiu el
programa de seguiment. A través de dos agents s’han fet visites preventives als domicilis.
Aquestes neteges es faran de manera periòdica. S’ha fet una neteja al mes de juliol.
Sra. Lafuente transmet de part d’alguns veïns , que a la riera torna a haver-hi brutícia.
Sra. Valero: en referència a l’amiant, tècnicament té una vida útil d’uns 40 anys. A mes, hi ha
una resolució del 2013 de Parlament Europeu que estableix que l’administració té el deure de
canviar totes les canonades abans del 2028. S’hauria d’anar planificant ja la renovació de la
xarxa
Torn de paraules :
Veïna : L’aigua s’hauria d’analitzar, es un tema prioritari, tots pensem que és potable, però
potser no ho és . Demana si el soterrament de línies que s’està fent a capella Sant Joan es
pot ampliar a tot el barri.
Veïna: En referència al punt 5 (Enllumenat C/ Ramon Muntaner – Jaume I), remarca la
necessitat de posar punts de llum a tot el parc. Des de 2015 que es va fer un escrit a
l’Ajuntament , es va repetir al Consell de Barri, i continua sent un focus d’intimidació i risc de
caure. En aquest tema es vau comprometre
Veïna: li vaig escriure una carta a l’alcaldessa explicant la problemàtica, no sols al parc, sinó
també amb les voreres. En van contestar des de l’Ajuntament a setembre 2015 que els
posarien, i encara no l’han posat. A un jardinet de nens es van posar unes llums solars i pot
ser es podria canviar i posar-los al parc, perquè els nens a la nit no hi son. És una zona que
hi viu molta gent.
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Sra. Fortuny: veurem amb l’àrea responsable quina es la solució tècnica i econòmica per
aquest tema
Veí: davant de casa (rambla Baixador) tinc un gual i s’ha fet un sot que degut al reg s’emplena
d’aigua i es fan bassals. És un perill per a la proliferació del mosquit tigre. He demanat sauló,
però els tècnics de l’Ajuntament m’han dit que no em preocupi per que es farà un carril bici al
davant i es compactarà. M’agradaria saber quin és l’estat d’aquest projecte, que va lligat al
projecte de l’avinguda-rambla Baixador, si hi ha calendari, pressupost, etc...
També volia demanar en aquest tram algun element de mobiliari més. Hi ha un únic banc on
estava el camp de petanca
Sra. Fortuny: el carril bici no es farà de manera immediata, per tant prenem nota de la
incidència davant de casa seva perquè ho arregli la brigada i no haver d’esperar a que es faci
el carril bici.
Sr. Humet: vaig estar a la sessió on es recollia informació dels 5 trams de l’avinguda baixador.
Després hi va haver una devolució als veïns, però no tenim informació de si hi ha un projecte
Sra. Fortuny: Incloem com a resposta per al proper consell el calendari del projecte Av.
Baixador. Demanarem a l’àrea de territori si hi ha projecte i calendarització
Sr. Àngel: l’Av. Baixador està fent malbé tots els carrers de l’ urbanització nova de la capella
Sant Joan. Aquest projecte s’hauria de fer amb urgència perquè no es malmetin la nova
urbanització dels altres carrers (capella Sant Joan).
Veïna : al juny es va fer el manteniment de la riera de Can Cabassa, va quedar molt bé, però
des de juliol ja hi ha tubs rovellats i 4 canonades enormes que ha llençat algú. Caldria revisar
la periodicitat del manteniment.
Sra. Fortuny: prenem nota de l’ aportació, però en aquest casos també es pot contactar
directament amb l’àrea responsable per que facin una actuació puntual i retirar algun objecte.
Veïna : pregunta com està el tema de que Sant Cugat passi a ser zona tarifaria 1 en transport
i si es cert que pujarà l’IBI per això
Sra. Fortuny: aquest tema s’està analitzant des de l’Àrea Metropolitana, encara no està
definit.
Sr. Marti : es queixa de la manca de neteja de Mas Gener.
Sra. Fortuny: és cert que cal revisar la freqüència de neteja, ho vam poder veure a la Festa
Major. Cal determinar si de tot el barri o possiblement unes zones en concret
Veí : planteja que a la zona Av de les Marines cantonada Josep Irla hi ha una pèssima
cobertura de mòbil. Ho hem intentat a títol particular però es molt difícil accedir, per això, com
que és tota una zona, és un tema d’interès col·lectiu, demanem si l’Ajuntament podria fer
alguna cosa i posar-se en contacte amb l’operador corresponent.
L’altre tema és la circulació de vehicles a l’av. Josep Irla, al final del parc es va fer un pas de
vianants molt conflictiu, per que quan surten els cotxes del carrer de les Marines no es veuen.
A mes, els vehicles han de trepitjar la doble ratlla continua per a fer canvis de sentit o aparcar
en bateria a l’altre costat, perquè no hi ha cap rotonda. Penso que s’hauria de fer una rotonda
que també faria disminuir la velocitat.
Agraeix per altra banda l’eficàcia en la reparació de les llums del carrer Marines i voltants
estació .
Sra. Casadevall: al grup de treball de Mobilitat es va tractar el tema del c/ Josep Irla, recollim
la proposta com a associació
Sra. Robin: al parking de Can Cabassa no s’ha fet res del que es va parlar al grup de treball
de Mobilitat, únicament pintar. La plaça del doctor Pila està encara en el mateix estat. Hauríem
de reactivar aquest temes.
Veïna: a Mas Gener a mes de la brutícia per les fulles que cauen, també tenim el problema
des fruits dels lledoners, que fan com una catifa que rellisca molt i es un problema per a
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vianants i cotxes. Ja fa quasi mes d’un any que hi ha un contenidor sota de la torre d’alta
tensió, que s’ha agafat com a un abocador.
Pregunta com va el tema de el tema del soterrament de la torre d’alta tensió.
Sra. Fortuny: no hi ha novetats. L’Ajuntament de Rubí està d’acord, però es un tema molt lent
per que depèn d’altres administracions.
3.- Dació de compte dels grups de treball
3.1. Qualitat Urbana. 6 de juliol 2017
•
•
•
•

Increment de la quantitat de fonts urbanes al Barri. Es lliura el plànol actual i proposta
d’ubicació de fonts i es demana que facin una proposta d’ubicació.
Estat de l’arbrat urbà. S’ està elaborant un estudi de l’estat de l’arbrat urbà a tot el
municipi per tal d’evitar accidents, hi ha espècies proclius a donar problemes.
Diverses neteges de terrenys que ja estan realitzades
Afeccions de les arrels als habitatges

3.2. Mobilitat . 6 juliol 2017
•
•
•
•
•

Ordenació viària del sector 11-13. Proposta de canvis de sentits a diversos carrers.
Línia 2 d' autobusos. El desdoblament es farà pròximament, ja que ha desencallat la
compra d’autobusos.
Solucionar l’aparcament en diverses zones: C/ Aragó, CAP Turó Can Mates, pàrquing
de terra HGC.
Adequació camí escolar C/ Vallseca-Escola Arquitectura. S’està executant.
Falten senyalitzacions d'indicacions com arribar a l'AP-7, Túnels de Vallvidrera E-9,
HGC. Es farà una revisió de total la senyalització de Mira-sol.

F.O.D.: Fora ordre del dia: Compostatge domèstic
Sra. Fortuny incorpora un punt fora l’ordre del dia que explica Imma Casajoana, tècnica de
manteniment Municipal.
Sra. Casajoana informa que està previst fer un taller de compostatge casolà al mes de
novembre, amb la següent proposta de dates:
-Dimarts 21 novembre de 18 a 20 h a l’ Ambiteca
-Dijous 23 de novembre de 18 a 20 h a l’ Ambiteca
-Dimecres 29 de novembre de 18:30 a 20:30 al Casal Mira-sol
Es farà una bustiada per a informar als veïns. També està previst repartir uns 60
compostadors. S’ofereix assessorament en l’ús de la compostadora durant tot l’any i es posa
a disposició el telèfon d’ Infonet per a resoldre dubtes
4.- Setmana “Mira-sol participa”
El representant de la Coordinadora cultural ha excusat la seva assistència. La Sra. Casals
informa que la setmana cultural està previst realitzar-la del 16 al 21 d’octubre. El lema es la
col·laboració i moltes activitats són aportacions de col·lectius del barri .
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5.- Pressupostos Participatius 2018-2019
Sra. Casals explica les novetats a l’ edició 2018-2019:
Les propostes que es presenten seran visibles a una plataforma digital
Aquesta plataforma permetrà afegir una fase que és el suport de la ciutadania. Aquells
projectes que tenen més suport seran els que passaran a al segona fase, i es treballi ja
directament amb projectes de major qualitat o interès.
Es continuaran fent els tallers de propostes, 10 en total. 5 a cada consell de barri i 5 per
projectes sectorials. Es a dir, finalment s’executaran 10 projectes, 5 per districte, amb la
garantia que a cada districte s’executarà un projecte, i 5 amb visió de ciutat.
L’inici de la fase de recollida de propostes està previst a partir de mitjans d’octubre i durarà al
voltant de 3 setmanes
6.- Elaboració del protocol de funcionament i elecció de projectes amb diners de lliure
disposició de Mira-sol
Sr. Barbany informa de la reunió d’entitats del Consell de Barri, que es va dur a terme per
analitzar els factors que havien dificultat arribar a un consens i havien generat fortes
discrepàncies en la darrera selecció del projectes a executar amb diners de lliure.
Una de les raons que va dificultar el consens va ser la instrucció d’intervenció que no permet
que els diners es puguin acumular d’un any a altre. S’ha demanat una ampliació d’informació
referent a aquesta nova normativa.
Altre motiu era la falta d’un protocol clar per a triar els projectes i per tant es va veure prioritari
establir un protocol.
Actualment estic redactant un esborrany que posteriorment debatrem conjuntament les
entitats amb la finalitat d’elaborar un protocol que deixi clar quin es el procediment per fer la
selecció dels projectes. .
També va influir que la redacció del projecte del carril bici no era prou clara
El protocol ha de definir: qui vota, quins projectes es presenten, com es seleccionen aquest
projectes, etc....
Sra. Valderrama suggereix incorporar altre punt, que es el seguiment de cadascuna de les
partides
Sra. Fortuny: també s’haurà de clarificar la presència dels grups polítics.
Sr. Humet: amb els diners de lliure disposició s’ha d’arribar a un consens, tenir en compte tots
els barris i que sigui possible fer-los per fases. El representants polítics si hem de votar al
consell de barri, hem de poder assistir al menys com a observadors per poder opinar.
Sr. Àngel: estic d’acord que són les entitats les que han de decidir en què s’inverteixen aquest
80.000€, però considero que si que és important que els partits polítics puguem participar
encara que sigui com a observadors perquè després hem de votar o al menys opinar en el
plenari. Ens preocupem molt per aquests 80.000€ i ens oblidem d’una de les funcions
principals del Consell de Barri,(com diu la lletra f de l’article 58 del RPC) , es a dir, proposar
inversions fonamentals al barri per tal que es tinguin en compte en el pressupost municipal.
7.- Designació representant Consell Seguretat i Convivència
Representant : Josep Marti
Suplent : Iona Casadevall
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8.- Torn obert de paraula
Sra. Fortuny: l’espai lúdic –juvenil ja està en marxa i en breu el podran utilitzar els joves
Sr. Marti: i el parc de Mas Gener per a quan es muntarà
Sra. Casals: a l’octubre
Sra. Lafuente: planteja una problemàtica greu de rates sobre tot per la zona de Can Rabella.
Surten del pont de Can Mates. Pot ser s’hauria de plantejar una actuació municipal

Es tanca la sessió a les 22:20
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