
 
 

Acta Consell d’Entitats MiraActa Consell d’Entitats MiraActa Consell d’Entitats MiraActa Consell d’Entitats Mira----solsolsolsol    
Data: 31 de gener de 2018 
Lloc: Casal Mira-sol 
Hora: 19.06h 
 
Assistents: 
Carmela Fortuny, presidenta del Consell de Barri de Mira-sol 
Xavier Barbany, sotspresident del Consell de Barri 
Imma Valderrama, vocal AVV Sant Joan de Mira-sol 
Antonio Garcés , vocal Associacio Hort de Mira-sol 
Josep Lluís Lolo, vocal AVV Mas Gener 
Josep Martí, vocal AVV  Mas Gener 
Iona Casadevall, vocal AVV Can Mates 
Magalí Robin, vocal AVV Can Cabassa- Mas Gener 
Josep Maria Àngel, vocal ICV 
Josep Humet, vocal CUP-PC 
Elara Elvira, artista 
Marina Casals, sotsdirectora de Participació Ciutadana 
Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana 
Ester Castanyer, tècnica d’Acció de Barris 
 
 
La Sra.Elara Elvira presenta la proposta de pintura mural que es farà al camp de futbol. Els treballs 
s’iniciaran el 5 de febrer i duraran 3 setmanes aproximadament. S’acorda informar a l’escola 
Catalunya de la realització de la pintura mural. 
Es demana que s’arrangi el triangle de gespa de la zona d’accés amb llambordes.   
 
2. S’informa del resultat de la votació digital sobre el protocol dels diners de lliure disposició. 
Es van rebre 14 vots a favor i 1 en contra. L’AVV Can Mates no va votar per un problema de 
comunicació amb el seu vocal. La Sra. Iona Casadevall comenta que l’associació és favorable a la 
proposta. L’AVP de Mas Gener considera que només haurien de participar les associacions de veïns.  
Es comenta que l’A. De Futbol Bacco fa molt temps que no participa al Consell. S’acorda que es 
contactarà amb l’entitat per engrescar-la a venir. 
 
3. La presidenta, Carmela Fortuny, proposa que 15 mil euros de la partida  de lliure disposició de 
2018 es destinin a la cobertura de la pista de Mas Gener, en compliment del que va acordar el Consell 
de Barri l’any passat. També informa que les activitats de la Coordinadora Socio-cultural  per l’any 
2018 es finançaran a càrrec del pressupost de Cultura i no del Consell de Barri. 
A continuació, es presenten les 30 propostes rebudes al pressupost de lliure disposició de 2018. 
D’aquestes, el Consell d’Entitats  considera que 14  són propostes no executables amb els diners de 
lliure disposició i demana que es traslladin als serveis tècnics municipals perquè es portin a terme 
amb càrrec a les partides de manteniment. 
Per part del Consell d’Entitats es validen per passar a votació de la ciutadania de Mira-sol les 
propostes següents:  
 
-Millorar el parc infantil Ignasi Barraquer, amb un topall de 10 mil euros 



-Pas de vinanants Montserrat Roig 
-Skate parc Mira-sol, amb un topall de 25 mil euros 
-Pista  esportiva de Can Mates, amb un topall de 24 mil euros 
-Renovació de l’aire condicionat del teatre de Mira-sol,  35 mil euros 
-Punt de càrrega per a vehicle elèctric, 15 mil euros 
-Instal·lació d’un bicibox (es fusionen les propostes 10 i 21), 12 mil euros 
-Adaptació pont de Can Rabella, amb un topall de  35 mil euros 
-Camí escolar segur Escola Ciutat d’Alba, amb un topall de  35 mil euros 
-Construir parc infantil a l’entorn de l’escola Catalunya, amb un topall de 10 mil euros 
-Tendals naturals o artificials per les zones infantils, (es poden plantar arbres) 5000 euros 
-Instal·lació de taules de ping-pong a zones concorregudes de Mira-sol (dues taules), 6000  euros. 
-Instal·lació de bancs a la sortida de les escoles de Mira-sol (dos bancs a cada escola), 5.100 euros. 
-Fer un projecte de camí escolar a l’Escola Catalunya, 6000 euros 
 
  
-Es proposa i s’aprova el següent calendari:  
 
 -Votació: del 26 de febrer al 4 de març 

 -7 de març: Consell de Barri. Es presentaran els resultats de la votació i s’aprovarà 
 la llista  de propostes prioritzada segons el nombre de vots rebuts.     
 

4. Es presenta el nou servei de canguratge per les persones que assisteixen al Consell de Barri. 
S’acorda que el proper Consell de Barri (7 de març) s’avanci la convocatòria a les 19h per facilitar l’ús 
del servei de canguratge . 
 
5. Canals de comunicació. Es presenta l’horari d’atenció presencial de Mira-sol: 2on dimecres de mes, 
de 17 a 18:30 h, al Casal. 
I els canals de comunicació del Consell de Barri: telegram, facebook i adreça electrònica. Es 
recordaran al Consell de Barri: 

• https://www.facebook.com/groups/grupmirasol/ 
• mirasol@santcugat.cat 
• @sommirasol (telegram.me/sommirasol) 

 
 
6. Es presenta l’estat de l’execució dels projectes de lliure disposició any 2017. 
Projecte 1 – Millora dels punts sense enllumenat als Jardins Miquel Martí i Pol 

- Descripció: Afegir nova il·luminació LED als Jardins Miquel Martí i Pol 
- Estat: Obra civil realitzada i columnes instal·lades. Ja estan en funcionament  

Projecte 2 – Millora de l’enllumenat al Camí de Estació FGC de HGC 
- Projecte 2 – Millora de l’enllumenat al Camí de Estació FGC de HGC 
- Estat: Columnes i llumeneres instal·lades 

Projecte 3 – Pintura mural i arranjament terra davant Camp de futbol 
- Descripció: Millorar la imatge de la zona, netejant els parterres, i posterior pintura mural de 

tota la façana del Passeig del Roser. 
- Estat: Desbrossada i neteja de parterres realitzat, incloent la poda d’arbrat. Blanquejat de la 

façana per part de la Brigada Municipal. 
- Previsió: Dilluns dia 5 de febrer inici de pintura mural amb previsió de finalització a finals de 

febrer. 
Projecte 4 – Carril bici 
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- Descripció: nous carrils bici que connectin equipaments municipals i escoles. Es prioritzen els 
més votats a l’enquesta que es va fer al novembre. 

- Estat: En redacció del projecte, dia 5 presentació de les propostes 
Projecte 5 – Finalització Hort Comunitari de Mira-sol 

- Descripció: Instal·lació d’una nova porta d’accés, subministrament de 4 taules d’exterior i 
sistema d’ombrejat vegetal per la pèrgola. 

- Estat: Porta d’accés i taules d’exterior subministrades i instal·lades. 
- Previsió: Inici del sistema d’ombrejat al febrer i plantació entre març i abril. 

 
 
 
 
 


