Comissionat de Participació Ciutadana

ACTA CONSELL DE BARRI MIRASOL
Data: 13 de setembre 2017
Núm. Sessió: 4
Hora: 20:00
Lloc: Casal Mirasol
Assisteixen:
Presidenta:
Presidenta Carmela Fortuny
Vicepresident: Xavier Barbany
En representació grups polítics municipals:
CUP- Procés Constituent: Xavier Humet
C’S: Nieves Valero
ERC-MES: Eva Lafuente
ICV-EUiA: Josep Mª Angel
PP: Ignacio Rigau
En representació de les entitats:
Associació de veïns Can Mates: Iona Casadevall
Associació de veïns de Sant Joan: Xavier Barbany
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:
CiU: Andreu Ares
AMPA Escola Catalunya: Carme Roca
Club Fútbol 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.- Respostes a preguntes darrer consell
3.- Presentació del nou Síndic de Greuges
4.- Dació de compte dels grups de treball
5.- Procés projectes lliure disposició 2018 i protocol consell entitats
6.- Pressupostos Participatius 2018-2019
7.- Torn obert de paraula

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

1.1. - Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sra. Fortuny inicia la sessió amb la aprovació de l’acta del consell del 13 de setembre 2017
S’aprova l’acta anterior per unanimitat
Sra. Valero: La gravació del darrer consell i algunes actes dels grups de treball no consten al web.
També informa, per a que es pugui canviar, que al el reglament que Participació Ciutadana que hi
consta web dels consells de barri no està actualitzat
2.2. - Respostes a preguntes darrer consell
Sra. Fortuny,
Fortuny , explica que algunes de les preguntes es responen en l’apartat dació de compte dels
grups de treball. Es reparteix un full amb les respostes als assistents (Annex I)
Sra. Casals llegeix les respostes següents : (Veure Annex I)
El grup de treball
treball de Mobilitat no es va poder realitzar per que el tècnic estava de baixa. De moment
no es sap quan es podrà tornar a convocar, però si que es dona resposta per escrit a les preguntes.
Sra. Casals llegeix les respostes ha facilitat el departament de Mobilitat: (Veure Annex I)
Sra. Lafuente:
Lafuente: pregunta si ja s’ha passat el raport a la empresa responsable per a que procedeixi a la
desratització de Can Rabella
Sra. Fortuny: hi ha la programació de desratització, conjuntament amb les incidències dels ulls de la
ciutat o ens ho dieu directament a nosaltres i fan actuacions a demanda.
Sr. Marti:
Marti el parking es va quedar que s’ampliaria la entrada i la sortida
Sr. Rigau:
Rigau respecte als agents cívics en Can Mates estan fent una molt bona labor, però m’agradaria
saber si es faran actuacions respecte a incidents mes greus
Sr. Fortuny: s’ha treballat en diferents mesures, com els lavabos, mes presencia policial, els agents
cívics. La setmana passada es va informar a la associació de veïns de les mesures de continuïtat que
s’estan treballant. Quan son incidents mes greu actuen els mossos o la policia local .
Sra. Casadevall: La setmana passada vam fer una reunió i se’ns va comunicar la intenció
d’augmentar la presència d’agents cívics. Estan actualment en un 32% de la seva jornada laboral al
parc. També s’està mirant renovar la zona verda, possiblement de cara a la primavera. També s’està
tractant millorar la mobilitat.
Sr. Àngel ¿ que vol dir “des de juliol s’està canviat la concessió de les canonades de fibrociment”?
Sra. Casals explica que Sorea es planteja un canvi de concessió , per lo tant no es fan inversions en
aquest procés. Està mal redactat , simplement
3.3.- Presentació del nou Síndic de Greuges.
Greuges.
Sra. Fortuny presenta al Sr. Ramon Palacio nou Síndic de Greuges que relleva al Sr. Jaume Clavell.
Agraeix la tasca realitzada pel Sr. Clavell i ressalta la figura del síndic , que es clau per a la defensa de
drets i llibertats dels ciutadans
Sr. Palacio: dona a conèixer la figura, que existeix en 40 dels 900 municipis de Catalunya. Es una figura
minoritària encara, que a Sant Cugat fa 10 anys que existeix. Explica que la responsabilitat del Síndic
municipal es envers l’Ajuntament, la EMD Valldoreix i les empreses concessionàries. La oficina del
Síndic està al carrer Francesc Moragas, però a més, està previst que el síndic es desplaci un dia fixe al
mes, a cada districte, per a fer atenció presencial. El dia en concret està per determinar, però
s’intentarà fer-lo coincidir en el dia d’atenció de la policia.
El web del síndic municipal està en procés de millora. Entre els principals objectius estan, la
implantació del registre telemàtic de queixes, i la millora de la comunicació amb l’Ajuntament
El Sr. Palacio especifica que el Síndic actua quan l’administració no ho fa, o la resposta que dona no
es correcta, però que primer cal adreçar la queixa directament a l’Ajuntament, esgotar aquesta via.
La funció del síndic es recolzar al ciutadà davant la institució.
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Fora ordre del dia: Cavalcada reis Mas Gener
Sr. Lolo,
Lolo, informa que la cavalcada de Mas Gener te poques empreses, clubs esportius etc..., que
participen en carrosses. Malgrat que ja fa 6 anys que s’organitza un concurs amb premis econòmics,
la resposta es molt pobra. Es necessiten un mínim de 80 persones per a organitzar la cavalcada. Per
captar col·laboradors s’han penjat cartells a diferents llocs del barri. De moment no s’ha apuntat
ningú. Aprofito, per demanar ajuda en la difusió a les entitats. Hem demanat a l ‘Ajuntament que ens
faciliti tres cotxes amb bola i xofer per traslladar les carrosses reials . Per als acompanyants,
necessitem quatre cotxes amb bola més. En resum, demanem implicació del barri per a que sigui un
èxit com anys enrere.
Sr. Barbany, informa que l a AVV de Sant Joan farà com cada any el concert de nadal el divendres 22
de desembre a les 21 h
Sra. Casadevall, informa que el 3 de gener hi ha un taller de cartes al CC Mira-sol organitzar per la AVV
Can Mates amb la col·laboració del Centre Comercial.
4.4. - Dació de compte dels grups de treball
4.14.1 - GT de Qualitat Urbana , Mobilitat i Rieres. 26/ 10 /2017
Qualitat Urbana i Mobilitat
Sra. Casals informa sobre les actuacions a les voreres c/ Burgos i voltants: En el cas dels carrers
Burgos i Lleida, s’està preparant una proposta de modificació de la secció del vial i les actuacions
s’incorporaran a la propera licitació de millora de carrers. Mentrestant, els panots aixecats es retiraran
immediatament. Pel que fa als carrers transversals, es considera que l’estat és correcte i s’ha fet
alguna actuació esporàdica de millora dels escocells.
Pel que fa a la manca d’il·luminació Camí al Papiol.
Papiol Es va fer una poda d’arbres,
d’arbres però els valors
lumínics segueixen sent baixos. Es farà una nova poda de la zona i si no s’assoleixen els valors
mínims, es modificarà la instal·lació d’enllumenat.
Respecte a les voreres Mas Gener queda pendent reparar els carrers Fuerteventura, Tànger, JM
Segarra, Lanzarote, Vigo i Tenerife, amb un total d’uns 60 escocells en mal estat i passos de vianants
per adaptar. Tant aquestes actuacions com la rampa d’accés a les pistes de Mas Gener per garantir
l’accessibilitat, s’incorporaran a la propera licitació de millora de carrers. Darrerament s’ha fet una
reparació de panots
En referència al tema del soroll AP7,
AP7, el Ministeri de Foment van encarregar fer dues mesures de 24
hores per valorar el soroll. La primera es va fer al C. Guadalajara 1 i la segona a la casa del C. Folch i
Torres 9. La empresa ens va dir que continua donant incompliment. Estem a l’espera de rebre
l’informe tècnic i la proposta de mesures correctores en resposta a aquestes mesures correctores.
Els Jocs Infantils Mas Gener uns d’ells ja estan instal·lats..
Pel que fa les actuacions pendents a la plaça Dr. Pila Als pressupostos de 2018 està prevista la
instal·lació de la pèrgola, les plantacions es faran de dalt per a baix a la campanya d’hivern.
Canonades d’amiant i control sanitari aigua de boca:
boca: Les analítiques de juliol de l’aigua són
excel·lents. Pel que fa a les canonades, s’està canviant la concessió i ara no es pot fer res de nou.
L’empresa que farà l’auditoria al juliol de 2018 definirà un nou model.
C/ Ramon Muntaner des dels FGC fins a l'Arxiu
l' Arxiu Nacional:
Nacional: hi ha poca il·luminació però es constatat
que l’enllumenat està bé i que no arriba prou llum a causa de l’arbrat
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Neteja de Mas Gener: es va fer una visita amb el responsable de Qualitat Urbana . Es proposa als
veïns que, quan estigui brut, avisin a Qualitat Urbana perquè vagi a fer una visita i es pugui comprovar
si s’està fent correctament la neteja En el cas de fulles a terra, només si s’acumulen durant diverses
setmanes.
Mal ús del contenidor que està a sota la torre alta tensió:
tensió és un problema de civisme complicat de
resoldre. Quan es detecta es recull.
El c. Safir,
Safir a Bell Indret: s’arranjarà dins el mateix paquet de millores que a Mas Gener. S’arreglaran 40
escocells amb llambordes i 15 m2 de paviment.
Davant la sol·licitud d’arbrat
d’arbrat o alguna ombra al pont que hi ha al c/ Vallseca que creua els túnels
de Vallvidrera, no es pot fer res al respecte.
Rieres:
Rieres :
Naturalització Riera de Can Cabassa.
Cabassa. Pendent de l’informe preceptiu de l’ACA Agència Catalana de
l’Aigua, i del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental simplificada de la Oficina Territorial d'Acció i
Avaluació Ambiental, Generalitat de Catalunya. No hi ha novetats des de la darrera
Projecte Torrent Xoriguer. Pendent de l’informe de l’ACA. S’han fet diferents reunions d’aclariments
demanats per complir amb la modificació del reglament de domini públic hidràulic. Pel que fa als
càlculs de cabdals de període de retorn T10, en comtes de T500, que es correspon amb un torrent
urbà.
Control del Mosquit tigre amb diners de lliure disposició
disposició .
S’ha fet el tractaments i control dels carrers i edificis municipals de Mira-sol.
S’han fet les actuacions de neteja i control de la riera de Can Cabassa, una a juliol i una a l’agost. A
octubre s’ha fet un repàs i es tornarà a netejar a desembre.
La campanya informativa (dos informadors): 3.795 visites a domicili, de les quals un 75% s’han haver
de fer més d’una vegada.
Sr. Martin : a Josep Mª Segarra, a baix de tot posen el contenidor de recollida de fulles al costat de la
pista. Quan plou es fa com un compost i es un perill. Es un contenidor que se posa periòdicament
Veïna: agraeix el treball fet en referencia als temes de la torre d’alta tensió i el soroll autopista.
Demana que es reservi una partida per a que es pugui fer de cara als pressupostos de l’any vinent.
Dona suport a la aportació dels Sr. Martin, entre les llavors dels arbres i les fulles el carrer rellisca molt
Sr. Lafuente : el grup municipal ERC-MES ha presentat una moció a proper ple de 18 de desembre, en
la que es demana que s’arregli definitivament el problema del soroll de la AP-7, i insta a l’Ajuntament
a que pregui les mesures necessàries per a pal·liar la problemàtica fins que Foment actiu. Es
recolzaran les accions legals que els veïns necessitin
Sr. Fortuny: de fet el PDCat ha presentat esmenes a la moció. De moment tots els grups polítics
votaran a favor de la moció, excepte el PP que estava pendent
Veïna:
Veïna demana que es substitueixi els lledoners del carrer per que el fruit cau a terra i rellisca molt.
Sra. Fortuny: es un tema complex, però preguntarem a l’àrea que pertoca i li donarem resposta al
proper consell
Sra. Valero: al ple es va aprovar una moció sobre la qualitat de l’aire que proposava que una de les
mesures podia ser reduir la velocitat. S’ha arribat a parlar amb Fomet per aquest tema ?
Tenim dades de la prova pilot que es va fer de posar cassetes de rates penades per a la eradicació del
mosquit tigre?
Veïna: anem a començar una campanya de recollida de signatures per recolzar el tema de les
pantalles i la torre d’alta tensió
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Sr. Lolo : en referència al tema dels lledoners, al grup de treball de Qualitat Urbana, Victor Martinez va
dir que tindríem una reunió amb Jordi Torrijos, responsable de parcs i jardins. Sembla que hi ha molts
arbres que estan malalts i caldrà analitzar si hi ha que substituir-lo.
Sr. Àngel : vull insistir en el tema de les pantalles acústiques, el que s’ha de fer es una campanya de la
població per trobar una solució definitiva. No critico a l’Ajuntament, que ha fet una bona feina.
Foment sap perfectament que es sobrepassen els decibèlics . Pot ser s’ha de pressionar mes al PP
En quan a les rieres , no avancem gaire, es un procés molt lent.
El cobriment del torrent del Xoriguer, podria donar una solució al carril bici i a la preocupació dels
veïns de Pompeu Fabra per la pèrdua de places d’aparcament. Hem de pressionar a l’ACA per a que
agilitzi
Sr. Lolo: a un Consell de Barri el Sr. Puigdomènech va dir que s’esgotaria totes les vies legals en
referència la soroll de la AP7. Al obtenir aquest informe fet pel mateix Foment reconeixent que es
sobrepassen els decibels permesos, podem entendre que esgota la via legal. A partir d’aquí hauríem
d’iniciar la via jurídica per intentar pressionar a Foment. Sr. Lolo continua referint-se al tema del carril
bici i afegeix: encara que no es va fer el grup de mobilitat, si que se’ns va mostrar un projecte de carril
bici. Vam reiterar que la AVV de Mas Gener no està d’acord amb el trajecte i va sortir la idea de cedir
aquest trajecte que va fins al complex esportiu, a la escola Turo Can Mates, que no te carril bici.
Sra. Fortuny: no hem portat aquest tema al consell de barri per que no el tenim prou madur. Ens
queden reunions pendents amb les escoles. Hem tingut reunions amb els veïns, amb la assemblea de
la bici i amb usuaris de bicicleta . No l’hem inclòs per que encara està en ple debat
Sra. Casals:
Casals actualment s’està treballant sobre 6 propostes de traçat. Ciutat d’Alba i Turó Can Mates
s’han inclòs en les propostes de traçat.
Sr. Lolo: aquí es va dir que no es faria cap carril bici a Mas Gener que no estigués consensuat amb els
veïns. Si s’arriba a una conclusió de carril bici al grup de treball , es farà després una carta informativa
al veïns per a que puguin fer al·legacions?
Sra. Fortuny:
Fortuny si, ara estem en aquest procés. La proposta se està debatent actualment per que la que
es va presentar no agradava. VAIC ha fet un primer estudi per poder començar a treballar. A partir
d’aquí , s’obrirà un període per a fer esmenes i consultes abans de presentar una proposta definitiva .
Joan Ferri, veí Pompeu Fabra:
Fabra estem contents que hagin dit que no es definitiu, per que els veïns
estàvem preocupats pel que s’anava a fer. Fer un carril bici a un carrer tan estret, a mes de treure
places d’aparcament es un perill. Tornin a valorar el cobriment de la riera, si us plau.
La AVV Sant Joan no han informat als veïns . Pensàvem que s’ estava fent tot a amagades i això ens
preocupava
Sr. Humet : fa 10 dies a Valldoreix es va presentar l’avantprojecte de la av. Baixador, on hi havia un
carril bici que sortia de la torre d’alta tensió de Mas Gener trams 1 i 2 de carril bici, però quan arriba a
la pujada forta, no hi ha carril bici. La xarxa viaria la entenc a vista d’ocell. Crec que se’ns presenta un
avantprojecte un tant estrany, tècnicament insostenibles
Sr. Martin : els diners del carril bici es perdran si no s’executa en 2017?
Sra. Fortuny : no, no es perdran, el projecte ja està encarregat
4.24.2 - GT de seguretat 7/ 11 /2017
Delictes de barri.
barri. Tendencia a la baixa en delictes de robatoris en domicilis a l’estiu i un petit repunt
a l’hivern, respecte a l’any anterior. Controls del Mossos d’Esquadra als punts de sortida rápida: Mas
Pins i HGC. Passarà l’helicopter els caps de semana com a meura disuasòria.
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Especial atención amb els vehicles sospitosos.
Cases ocupades. La Policia Local farà vigilancia, no ha augmentat el nombre de cases ocupades, son
els mateixos ocupants canvien de domicili.
Crema de contenidors.
contenidors . S’ha parat a tot el municipi.
Parc de Can Mates.
Mates. S’ha treballat en diverses reunions el pla integral d’ús general de la zona lúdica..
Agents cívis des del’1 de noviembre que treballen en binomis per informar i prevenir
incidències de civisme a la zona.
El Servei de Mobilitat treballa en la distribució d’aparcaments.
Seguretat viària.
viària.
Pg. Mas Roig/Av. Pompeu Fabra i Pg. del Nard, especial incidencia d’accidents no greus.
Demanaran millora en les senyalitzacions
Dos accidents amb lesions C/ Granada amb C/ Galícia, demanaran a Mobilitat solucions
Sr. Rigau: en altres grups de treball s’ha dit que “tenim tots els efectius empleats en evitar el robatori
al domicili”. La meva preocupació es “que s’està deixant de fer “ aleshores?
Sra. Fortuny: no et puc donar resposta, prenem nota per a que et contestin al proper grup de treball.
Sr. Lolo: es va presentar un policia local de proximitat, Albert Gambús
4.34.3 -GT. Complex Esportiu i Urbanisme
Calendari Complex esportiu.
esportiu
Situació del Pla Especial: es va fer la aprovació inicial al juny. Complert el termini d’informació
pública, en el qual no s’han presentat al·legacions, es va fer la aprovació provisional al Ple d’octubre
2017. L’aprovació definitiva es farà a la propera Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de gener o
febrer. La tramitació urbanística està a punt de concloure.
En paral·lel s’han iniciat els tràmits per a la redacció del projecte de la 1a fase : construcció del edifici
de la piscina, que contempla:
- El soterrani -1: instal·lacions, sales de màquines, de climatització, tractaments d’aigües, etc.
- La planta de la piscina amb dos vasos i els vestidors.
- La planta superior, d’accés, vestíbuls, bar i sales de gimnàstica.
Es va parlar d’una hipotètica 2a fase. Es va expressar la voluntat de que fos el cobriment de la pista,
però no hi ha previsió.
Torre alta tensió a Mas Gener - Actualitzar la informació. Soterrament de la torre d’AT.
ENDESA ha fet un pressupost valorat de cost totals: Cost 1.540.771 €
Proporcionalment a Sant Cugat el representa el 34% fins al torrent dels Alous, 523.554 €,
Al municipi de Rubí 1.020.000
1.020.000 €.
La resposta de l’Ajuntament de Rubí és positiva ja que pensaven que el cost seria superior.
Actualment hem impulsat les gestions ràpides i intenses per subscriure un conveni els ajuntaments de
Rubí i Sant Cugat, ICAEN i ENDESA per poder fer aquest projecte i buscar finançament per fer aquest
soterrament.
Han sol·licitat una reunió conjunta amb el director de l’ICAEN, Damià Calvet, tinent d’alcalde
d’Urbanisme i el tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Rubí per tractar aquest conveni.
Pla especial de la coberta de la pista de Mas Gener.
Gener
Situació actual: S’està fent la tramitació urbanística del Pla Especial. El perímetre de la pista que es
vol cobrir, excedeix el límit del gàlib permès amb el planejament vigent, la qual cosa obliga a fer la
tramitació de revisió del planejament urbanístic .
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La pista de Mas Gener està dins de l’àmbit territorial de Valldoreix: si és fa un Pla Especial, el
tramitaran a l’EMD de Valldoreix. Si es fa una modificació del Pla General, es tramitarà des de
l’Ajuntament.
Al llarg del 2018 es farà el tràmit urbanístic,
urbanístic i en paral·lel s’està treballant el projecte,
projecte fent la
redacció del projecte de la coberta.
Projecte d’urbanització de l’Avinguda i Rambla Baixador presentat a Valldoreix
Es va presentar l’estudi previ que recull de les conclusions del procés participatiu de l’Av. de Baixador,
que es va fer. Es van presentar els trams que afecten a Mira-sol especialment
Es va fer una reunió explicativa als representants de cada grup de treball de cada tram de l’avinguda, i
altra reunió oberta als veïns de la av. Baixador. D’aquí van sorgir una sèrie propostes, especialment
referides a la mobilitat, que impliquen fer modificacions en el projecte per repensar les aportacions de
l’últim dia.
Calendari: Quan es tanqui el procés participatiu i es puguin validar les propostes de cada tram. Està
en fase de reflexió, per acabar de repensar i al llarg de l’any proper es començarà a decidir per trams.
Veí, Miquel Riera: si el soterrament de la torre es viable, per que no es va fer abans?
Sra. Fortuny: ens calia la complicitat de Rubí i no la teníem. La col·laboració de Rubí implica que han
d’ assumir una important part del pressupost
Veí, Miquel Riera: pregunta pels terminis d’execució de la piscina i per la ordenança municipal de
contaminació lumínica. A mes, afegeix que l’asfalt de la autopista a la alçada de Mas Gener no es
fonoreductor. Pot ser es podria canviar
Veïna : pregunta per a quan està previst el conveni amb Endesa. Demana que es faci el possible per
que es destini una partida per garantir que posaran les pantalles acústiques.
Sr. Humet: pel que fa a la piscina, al primer grup de treball es va dir que la adjudicació de les obres es
faria al 2017, demana mes rigor en les dates. En referència a les torres d’alta tensió , si que es veritat
que anteriorment l’Ajuntament de Rubí no volia col·laborar. En quant al projecte de la av Baixador, a
la EMD ens van presentar un avantprojecte, però ens dieu que també està en fase de reflexió. El tema
de la av. Baixador es molt indefinit i confús.
Sra. Casals: alguns veïns van mostrar disconformitat amb la proposta de la av. Baixador, per lo tant
hem de recollir i reflexionar sobre les aportacions. Està tot recollit a l’acta, va ser un grup de treball
molt extens i aquí no tenim temps de tornar-ho a explicar.
Sra. Lafuente: el retard en l’inici de la execució de les obres del complex esportiu es degut a la
entrada en vigor d’una normativa, això es difícil explicar-ho a un ciutadà. Hi ha veïns que pensen que
no s’està fent res, i realment si que hi ha una feina darrere . Respecte al pla de la av. Baixador em va
preocupar que alguns veïns van dir que no els havia arribat ben notificat la informació del procés
participatiu. La presentació va ser una mica precària nivell tècnic, pot ser això va decebre als veïns.
Sr. Àngel: el retard en la piscina es molt antic en realitat. En quan a les torres d’alta tensió , arribar a
un conveni amb Rubí serà molt difícil. Rubí ha de fer el doble de inversió que Sant Cugat, i de les 11
torres d’alta tensió que te Rubí, aquesta es la que menys els importa. De moment l’Ajuntament de
Rubí no ha signat ni està a punt de signar cap conveni. En quan a l’avinguda Baixador, es va iniciar el
procés participatiu sense un projecte previ, i així es molt difícil avançar. Pot ser l’Ajuntament està
retardant la execució per manca de voluntat d’inversió, sinó, no s’entén que estiguem encara discutint
el tema.
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Sr. Àguila
Àguila:
guila sobre el complex esportiu el retard es obvi. Segons el calendari que va presentar Damià
Calvet, havien de començar les obres en aquest mes de desembre. Esta be que per part de
l’Ajuntament s’assumeixi aquest retard i esperem que es puguin agilitzar els tràmits administratius
que moltes vegades els veïns no acaben de entendre .
Sra. Valero:
Valero pregunta si aquesta setmana s’ha fet la reunió entre els tinents alcaldes de Rubí i Sant
Cugat i el director de l’ICAEN. En el tema de les torres d’alta tensió, si que estem avançant.
Pregunta també per a quan seria el projecte de cobertura de la pista de Mas Gener? No està previst en
els pressupostos de l’any vinent aprovats.
Sra. Fortuny: ja s’estan mirant tipus de coberta. Es destinarà una part de lliure disposició i altra part
l’assumirà l’Ajuntament. El pressupost es viu i es poden fer modificacions
5.5. - Procés projectes lliure disposició 2018 i protocol consell entitats
Sr. Barbany: exposa l’esborrany de la proposta de protocol per a la selecció dels projectes de lliure
disposició al barri de Mira-sol . La intenció es que el document es consensués al consell d’entitats i
que en aquest o proper consell de barri aquest document quedés aprovat.
Sra. Valero: trobo a faltar un calendari i que expliqui com participen els veïns en la votació. Després
de la presentació de propostes per part dels veïns, comença la validació tècnica, i torna al Consell
d’Entitats. On queda la votació dels veïns ? Quina participació tenen a la votació ?
Sr. Barbany: estic d’acord que el calendari es important, però no el vaig voler especificar a un
document per que ens compromet massa. Si que tenim clar que la presentació de propostes s’han de
fer el primer trimestre de l’any. Els projectes finalistes, després de la validació tècnica i pressupostària
es voten al Consell d’ Entitats, no els veïns. El Consell d’Entitats presenta una proposta al Consell de
Barri i allí es vota definitivament
Sr. Lolo: per a destinar diners de lliure disposició hem de saber primer el pressupost de l’Ajuntament
per als barris, destinar diners de lliure disposició allà on no arriba l’Ajuntament. Estic d’acord que la
recopilació de propostes es tanqui al primer trimestre
Sr. Humet: jo també trobo a faltar la votació popular després de la validació tècnica
Sra. Robin:
Robin no sabíem que existia aquest mecanisme
Sra. Fortuny: d’aquesta manera es fa a Les Planes i La Floresta i es molt ben rebut
Sr. Barbany: no ho hem posat així per que estàvem convençuts que a la resta de barris la votació final
es feia a les entitats. Farem les modificacions que oportunes, i no ho podrem aprovar fins els proper
consell del barri.
Sra.
Sr a. Casals: Recorda que el pressupost enguany es de 90.000 €, ( 8.000 € d’ordinari i 82.000 €
d’inversió). Una possible proposta de calendari que s’havia treballat al Consell d’Entitats era, treballar
amb el formulari com en altres edicions, donar un mes per a recollir propostes, (es pot començar a
partir de demà), fer la validació tècnica i al mes de gener treballar-ho al consell d’entitats. Al primer
consell de barri de 2018, al 7 de març ja aprovar la llista de propostes.
Sr. Barbany: en base al que s’ha dit aquí, em comprometo a tenir el document modificat la setmana
vinent.
Sra. Fortuny : es pot fer una votació digital , no cal convocar un nou consell.
Sra. Lafuente: a mi em preocupa la votació digital per que tothom tenim accés als mitjans telemàtics,
però la participació ciutadana que seu aquí no el te. Totes les votacions que fem els vocals les fem
amb el públic davant, i a mi em preocupa la votació digital al respecte
Sra. Fortuny : el Sr. Barbany ens fa una proposta, i a partir d’aquí farem una votació digital. Si en
aquesta votació hi ha consens, al gener ja podem començar amb el calendari. Si no hi ha consens en
la votació digital, convocaré al Consell d’Entitats.
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7.7. - Torn obert de paraula
Veïna Sole Varela: des de que acudeixo als consell de barri sempre escolto propostes però pocs
acords. He estat en la organització de la cavalcada mes de 25 anys. Es lamentable que les entitats no
col·laboren en la cavalcada. Prega mes participació del barri.
Afegeix que viu al c/ Pamplona 2 i davant te un sot gran. Ha fet 4 instàncies i no ha rebut resposta.
Veí Miguel: després de la resposta en el retard de la execució de la piscina, els tècnics havien de
preveure el canvi en la normativa per evitar el retard. Jo tinc la impressió de que l’Ajuntament no te
voluntat en fer la piscina
Veïna: demana si hi ha la possibilitat de revisar l’enllumenat i accessibilitat de la estació de FGC
d’Hospital General . Quan surts per a anar a Can Cabassa hi ha que passar per l’hospital, i els fanals
estan apagats. A més hi ha un túnel fosc i mes d’una vegada hi hagut una desgràcia. M’agradaria saber
si es pot solucionar. Es una zona per on passa mota gent
Sr. Barbany: en els diners de lliure disposició 2017 hi havia una part destinada a la millora de
l’enllumenat d’aquesta zona, però pràcticament tota la zona d’enllumenat pertany a l’hospital.
6.6. - Pressupostos Participatius 20182018 -2019
Sra. Casals informa que s’ha tancat la fase de recollida de propostes. Al web es poden consultar les
propostes presentades. Actualment se està en al fase de validació tècnica.
Les propostes que passen la fase de validació tècnica es treballaran, en concret a Mira-sol a un taller
el 17 de gener , per debatre, agrupar, re-elaborar, i prioritzar les propostes democràtica,. D’aquí han
de sortir tres que es portaran a votació. La mes votada s’executarà. A aquest taller es convoca, les
persones que han presentat propostes, els membres de l consell de la ciutat ( el representants dels
grups municipal en qualitat d’observadors) i personal tècnic de l’Ajuntament .
Sra. Fortuny tanca la sessió a les 22:45
Acords:
Modificar el protocol de selecció dels projectes de lliure disposició i sotmetre el document a votació
digital als membre del Consell de Barri. Si no s’arriba a consens en aquesta votació es convocarà al
consell d’entitats.
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