
 

ACTA GRUP DE TREBALL COMPLEX ESPORTIU I URBANISME DEL CONSELL 
DE BARRI DE MIRA-SOL 
 
DATA: 30 de novembre de 2017 
LLOC: Casal de Mira-sol 
 
ASSISTENTS: 
 
Sotspresidència: Xavier Barbany 
  
En representació de les entitats: 
● Associació de veïns de Sant Joan de Mira-sol: Inmaculada Valderrama 
● Associació de propietaris i veïns de Mas Gener: Josep Martí 
● Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener: Magali Robin 
● Mirasol Teatre: Juan Angel de la Peña  

● Associació de veïns de Can Mates: Iona Casadevall Hunter 
● En qualitat de veí.  Ramon Pocurull. 
 
En representació grups polítics municipals: 
● PdCat: Andreu Ares 
● CUP-PC: Xavier Humet 
● C’S: Neus F Valero 
● ERC-MES: Eva Lafuente 
● ICV-EUiA: Josep Mª Angel 
 
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat: 
• Antoni Serra: Director d’Urbanisme i Projectes 
• Marina Casals: Sots Directora de Participació ciutadana i Acció als Barris 
• Blanca Gutiérrez. Tècnica d’Acció als Barris 
 
 
Ordre del dia de la sessió: 
 

1. Calendari Complex esportiu 
2. Torre alta tensió a Mas Gener - Actualitzar la informació. 
3. Pla especial de la coberta de la pista de Mas Gener.  
4. Projecte d’urbanització de l’Avinguda i Rambla Baixador presentat a Valldoreix. 

 
Marina Casals introdueix l’ordre del dia. 
Xavier Barbany pregunta sobre l’estat dels projectes de les rieres que es van tractar al 
GT anterior de qualitat Urbana, Mobilitat i Rieres.  
S’informa que està igual, que l’ACA encara no ha respost a les peticions d’informes.  
 
1. Calendari Complex esportiu de Mira-sol 
 
Antoni Serra explica la situació del Pla Especial: 

- Aprovació inicial al juny.  
- Complert el termini d’informació pública, en el qual no s’han presentat 

al·legacions. 
- Recollits tots els informes sectorials preceptius. 



 

- Aprovació provisional al Ple d’octubre. 
- L’aprovació definitiva es farà a la propera Comissió d’Urbanisme de la 

Generalitat del gener o febrer. 
- La tramitació urbanística està a punt de concloure. 
- S’aprovarà a la propera Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya 

que serà la primera de l’any. Ja s’ha enviat d la informació. 
- La tramitació està a punt de concloure, només falta l’aprovació 

 
 
Toni Serra presenta gràficament la proposta que recull el Pla Especial, de tota 
la construcció que inclou l’edifici de la piscina, especificant els elements i les 
cotes, a més de la distribució de les dos plantes i la planta soterrània de sales 
de màquines i la integració de les peces d’edificis en el terreny.   
 
Respecte a la presentació anterior s’han fet canvis en base als suggeriments 
sorgits en l’anterior reunió sobre la borsa d’aparcament de vehicles,  de la qual 
s’ha reubicat l’accés a la part superior respecte a la versió anterior que era al 
lateral. 
 
L’edifici quedarà integrat en el terreny i no serà visible des de l’exterior. 
Els accessos als vestidors del camp de futbol seran tant des de l’escola com 
des de l’edifici principal amb accessos independents. 
Les peces del projecte s’estan fent per tal que estiguin integrades. 
 
L’Escola guanya espai amb el triangle de terreny i espai de transició. I utilitzarà 
la pista que s’ampliarà, incorporarà 3 grades i una coberta. 
 
 

En paral·lel s’han iniciat els tràmits per a la redacció del projecte de la 1a fase que 
consistirà en la construcció de l’edifici de la piscina: 
- Al soterrani -1:  instal·lacions, sales de màquines, de climatització, tractaments 
d’aigües, etc. 
- Planta de la piscina amb dos vasos i els vestidors. 
- Planta superior, d’accés, vestíbuls, bar i sales de gimnàstica. 
el primer esbós del projecte es podrà consultar al mes de març abans de tancar-lo.La 
2a fase podria ser la coberta de la pista, però encara no hi ha previsió. El terreny no 
ocupat per la piscina quedarà separat del recinte i caldrà fer-hi la neteja com s’ha fet 
fins ara.  
 
 
El retràs en la tramitació ha estat per causa sobrevinguda de l’entrada en vigor a 
l’agost de la nova llei d’Arquitectura amb canvis en la tramitació licitació. Alhora els 
informes sectorials preceptius han trigat més a contestar. El procés de redacció del Pla 
especial ha estat també llarg per poder incorporar les diferents demandes del grup de 
treball, alguna d’elles l’accés al pk, o la incorporació de més superfície de sala de 
màquines. 
 
La partida pressupostaria i la subvenció de la Diputació no es perd, es pot passar al 
proper any. 



 

Es preveu que la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat aprovi el Pla a principis 
d’any. I actualment s’està iniciant la licitació de la redacció del projecte de la primera 
fase. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Torre alta tensió a Mas Gener - Actualitzar la informació.  

 
 
La torre d’alta tensió situada al final de l’Av. Baixador és la torre de conversió entre 
el traçat soterrani i el traçat aeri que creua l’autopista i va fins a la subestació de 
Rubí.  Quan es va soterrar era l’únic espai on podia acabar-se dins del terme 
municipal de Sant Cugat que acaba al torrent dels Alous. 
Entre l’autopista i el torrent no hi ha espai material per col·locar la torre, ja que és 
zona inundable. 
 
Portem un any negociant amb Endesa i Ministeri de Foment per estudiar el 
soterrament d’aquesta línia i saber el cost que també necessita que Rubí tingui 
capacitat i interès de soterrar-la. 
 
L’Ajuntament de Rubí està receptiu a soterrar, ja que l’Av. Pep Ventura és molt 
semblant en amplada a l’Av. Baixador, i si voldrien soterrar-la, però Rubí és un 
municipi molt penalitzat per línies d’alta tensió, i aquesta línia no és la seva 
prioritat, ja que és de voltatge 110, i tenen línies més impactants, tenen més 
pressió veïnal per altres soterraments, inclòs tenen una de 220 que consideren 
prioritària. 
 
La resposta de Foment considera que el soterrament i creuament per sota de 
l’Autovia és viable i tècnicament no tan complicat com es pensava, amb un sistema 
de microtuneladores amb control làser. 
 
El problema més difícil és ENDESA, no tenien clar que es pugues fer soterraments 
a la zona residencial i no el total del traçat, és a dir de manera intermitent, segon 
alguns trams, per qüestions tècniques, donaven llargues.  
 
Fa un mes, a causa de les insistències per la nostra part, ENDESA van respondre 
que era factible tècnicament i van donar un pressupost valorat del cost de 
soterrament des de la torre de Mas Gener fins a la torre de conversió carretera de 
Molins de Rei, salvant tota la zona residencial de Rubí. 
 



 

Pressupost valorat: Cost 1.540.771 € que repercutit proporcionalment a Sant Cugat 
el representa el 34% fins al torrent dels Alous, 523.554 €, i al municipi de Rubí 
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. 
 
Actualment no hi ha subvencions per aquest concepte des de fa 9 o 10 anys. Però 
un cop signat el conveni, l’ICAEN que ens ajudi a aconseguir finançament amb 
línies de subvencions que hagi disponibles, o de Fons de Cohesió de l’UE, també 
l’aprovació del projecte l’hauria de fer el Departament d’Industria i Energia del qual 
depèn l’ICAEN,  i la participació d’ENDESA seria interessant per  si aconseguim 
que es faci càrrec de la redacció del projecte i assistència tècnica, 62.250 €. 
 
Actualment hem demanat reunió amb el director de l’ICAEN, Damià Calvet, tinent 
d’alcalde d’Urbanisme, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Rubí  per tractar aquest 
conveni, per a la setmana del 11 de desembre.  

 
3. Pla especial de la coberta de la pista de Mas Gener.  
 
Està molt avançada la tipologia de cobertura de la pista, igual que la coberta de la 
pista Jaume Tubau que s’està licitant ara, per un cost de 270.000 €, que després de la 
licitació pot baixar el preu. Adaptant la coberta a Mas Gener que és més petita. 
 
Seria molt fàcil adaptar aquest sistema de pilars en forma d’arbre amb costelles 
tubulars, de volta amb tensors interior metàl·lics, estructura lleugera. 
 
Situació actual: Tramitació urbanística, Pla Especial amb el planejament vigent, la 
qualificació d’equipaments. 
 
Amb el planejament urbanístic vigent, la qualificació actual d’equipament agafa la pista 
i la instal·lació, l’última transcripció del planejament que afecta a  Mira-sol i Mas Gener, 
te un gàlib edificatori, un perímetre de les edificacions, que deixaria fora una part 
d’aquesta coberta, per tant cal fer una adaptació d’aquest planejament urbanístic per 
poder fer aquesta cobertura de la pista. 
 
L’adaptació d’aquest perímetre que sembla un tràmit molt senzill, ja que és per pocs 
metres,  però té dos circumstàncies que ho compliquen: 
 

- La pista de Mas Gener està dins de l’àmbit territorial de Valldoreix, no és cap 
problema, si és un Pla  Especial, el tramiten ells, si és modificació del PG, el 
tramitaríem nosaltres.  

- Ara Valldoreix està en un procés de reflexió del seu Planejament Urbanístic 
respecte a tot aquest àmbit que inclou la pista de Mas Gener. 



 

 
S’està treballant amb l’AMD de Valldoreix per tramitar alguna de les dos opcions, les  
modificacions puntual del planejament urbanístic o fer un pla especial. 
 
Al llarg del 2018 es farà el tràmit urbanístic, i en paral·lel s’està treballant el projecte, 
fent la redacció del projecte de adaptació de la coberta. 
 
 
4. Projecte d’urbanització de l’Avinguda i Rambla Baixador presentat a Valldoreix. 
 
 
Estudi previ i implementació de les conclusions d’un procés participatiu aplicat a l’Av. 
de Baixador, document d’encaix de les idees a l’espai físic. 
 
1r reunió explicativa als representants de cada grup de treball de cada  tram de 
l’avinguda.  
 
Els veïns del carrers adjacents van venir a la reunió posant entrebancs, interrupcions, 
etc, cosa que va impedir avançar. 
 
Antoni Serra presenta els documents gràfics de l’estudi previ per trams, amb propostes 
d’actuació als espais de cada tram segon la seva casuística. 
 
L’avinguda de Baixador no és la solució a tots el problemes de mobilitat de Valldoreix. 
 
Calendari: Quan es tanqui el procés participatiu i es puguin validar les propostes de 
cada tram. 
 
 
Actualment aquest tema està en un procés de reflexió interna i  s’ha de repensar per 
tal de mobilitat. 
 
 
Acabar de repensar i  al llarg de l’any proper es començarà per trams. 
 


