ACTA CONSELL DE BARRI MIRASOL
Data: 7 de març 2018
Núm. Sessió: 1
Hora: 19:00
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
PDECAT: David Fernandez
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
AMPA Escola Catalunya: Carme Roca
En representació de l’Ajuntament
l’Ajuntament de Sant Cugat:
Regidor de Medi Ambient : Joan Puigdomènech
Sots Directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris: Marina Casals
Excusen l’assistència:
PP: Ignacio Rigau
Associació Hort Mira-sol: Antoni Garcés
Club Futbol Unió Mira-sol Baco: Joan Salabert
Mirasol Teatre: Juan Àngel de la Peña
Dxoc Teatre: Pep Ordòñez
Ordre del dia
1.- Torn obert
2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
3.- Aprovació dels projectes de lliure disposició
4. -Dació de compte dels grups de treball
5. -Estat dels tràmits per a la reducció del soroll de l’ AP7
6. -Estat del projecte de carrils bici
7. -Complex esportiu
8. -Pressupost participatiu
9. -Atenció als barris i servei de canguratge
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Sra. Fortuny inicia la sessió introdueix dues novetats, comença a les 19h i amb el Torn obert de paraula.
Recorda que des de avui també està implantat el servei d’acollida d’infants, adreçat a veïns i veïnes
amb infants a càrrec que vulguin assistir als consell de barri .
1.1. - Torn obert
Es facilita un full als assistents per poder deixar telèfon de contacte i/o coreu electrònic, amb la finalitat
de poder avançar les respostes que sigui possible i no esperar al següent consell.
M Luz: llegeix literalment d’actes anteriors que s’ha reiterat moltes vegades a diferents consells la
sol·licitud de la placa de l’av. Can Cabassa, informa que encara no està posada i torna a demanar-la.
De vegades s’ha parlat que la riera s’aboquen aigües fecals, el que si és clar és que la riera fa pudor.
Miquel:
Miquel veí de la av. Can Cabassa informa que disposa de més material gràfic per documentar els
abocaments d’aigües fecals. Aquest fet ja l’ha denunciat varies vegades a la guàrdia urbana. És un tema
greu de salut pública. Suggereix que la AVV prengui mesures i ho denunciï al jutjat.
Sra. Fortuny:
For tuny: s’ha fet la tramesa a l’àrea de l’Ajuntament corresponent i ens confirmen que ha estat
revisat i no hauríem d’estar preocupats . Igualment tornarem a insistir. Demanaré l’informe per escrit i
si aquest informe no és recent, demanaré una altra revisió. Fins ara, el tècnic diu que no hi ha
problemes.
Podem fer una visita tècnica . (S’acorda fer una visita amb el veí i la AVV)
Miquel: fa poc s’ha fet una neteja i s’ha descobert un pou. S’ha posat una cinta de plàstic per tal que no
hi accedeixi ningú, però no és prou segur.
M Luz: fa poc l’Ajuntament va netejar les pintades dels grafiters, però la pl. doctor Pila està altra vegada
que fa pena.
Finalitzat el torn de paraules la Sr. Fortuny dóna la benvinguda al nou representant del PDeCAT al
Consell de Barri, David Fernández
Respostes preguntes anterior consell de barri
Es reparteix un full amb les respostes i la Sra. Casals fa un resum de les més rellevants.
(s’adjunten les respostes a l’annex I)
2.2. - Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Sra. Lafuente: des del grup municipal ERC-MES, presentem una esmena, en concret quan es parla del
protocol de Lliure Disposició, no queda reflectit que no estàvem d’acord amb la votació telemàtica,
sinó que volíem que es discutís en el Consell de Barri davant dels veïns. Prego que aquest
posicionament quedi reflectit.
Sra. Fortuny: aprovem la incorporació de l’esmena
Sra. Fortuny avança el punt núm. 5, modificant així l’ordre del dia. Del punt 5 informarà el regidor Joan
Puigdomènech
Sra. Lafuente , en referència a les modificacions que es produeixen amb l’ordre del dia, afegeix que
està d’acord en que es faci el primer el torn obert, però caldria introduir un ‘‘ Precs i preguntes ‘‘ al final
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Sra. Fortuny, es clar que el farem. És veritat que hauria d’estar reflectit a l’ordre del dia i no ho està.
5. -Estat dels tràmits per a la reducció del soroll de l’ AP7.
Sr. Puigdomènech fa referència a l’estudi d’impacte acústic que es va encarregar des de l’ajuntament,
que incloïa, no sols l’avaluació de l’impacte als habitatges, sinó també quines havien de ser les
mesures correctores i la dimensió de les pantalles protectores. Es va presentar al Ministeri, en concret
a la demarcació de Barcelona, i posteriorment va sortir el ‘‘Plan de acción contra el ruido’’ on aquesta
zona es recollia, i es valorava com a zona de ‘‘especial conflicte’’. En canvi , les mesures que proposàvem
presentaven una sèrie de deficiències que vam fer notar mitjançant unes al·legacions. L’ alçada de les
pantalles acústiques que proposava el Ministeri eren molt més baixes del que es requeria, es tracta
d’una inversió important que no resoldria el problema. L’alçada de les pantalles va ser la primera
al·legació que vam presentar. Un altre punt era que es deixaven una zona sense cobrir, exposada a
l’autopista, entre dues cobertes. Aquest ‘‘forat’’ faria perdre aïllament acústic. Aquest va ser un altre
aspecte de les al·legacions. El tercer punt va ser la sol·licitud d’un calendari.
A partir de les al·legacions presentades, el ministeri contracta una empresa per a que torni a fer
mesures. Aquesta empresa constata i ens retorna que hi ha un incompliment.
El Ple municipal va aprovar una iniciativa segons la qual l’Ajuntament es posava a disposició i recolzava
qualsevol iniciativa de tipus jurídic que portessin endavant els veïns afectats.
Durant el mes de gener vaig tenir una visita d’uns veïns que proposaven invertir els rols, és a dir, que
l’Ajuntament en lloc de desenvolupar accions de recolzament, es convertís en impulsor de les
iniciatives amb el recolzament dels veïns/nes. Arran d’aquetes converses s’inicien unes accions.
A finals de gener es va demanar a la demarcació de Foment de Barcelona una còpia de l’estudi darrer
que va fer la empresa, per saber que era el que el ministeri tenia constància. No hem rebut resposta
oficial encara.
En el Ple d’aquest mes presentem a aprovació i consideració dels grups municipals, un requeriment al
Ministeri on a més de reiterar les al·legacions, sol·licitem que es portin a terme les accions que vam
demanar manera urgent.
Darrerament, en aquest interval de temps, el grup municipal del PP, va tenir unes reunions amb la
delegació del Ministeri de Foment, i sembla, segons ens van comunicar que el Ministeri pren en
consideració les al·legacions que es van presentar. El Sr. Puigdomènech passa la paraula al Sr.
Benejam, representat del grup municipal PP, que s’acaba d’incorporar al Consell de Barri.
Sr. Benejam: vam sol·licitar a la Delegació de govern una reunió, que vam mantenir després de Nadal.
El director general de Carreteres de la zona de Catalunya , amb qui ens vam reunir, portava en la mà un
escrit on deia que internament el Ministeri ja havia determinat començar de forma més o menys
immediata l’estudi per determinar quines eren les barreres acústiques que calia posar, des d’un punt
de vista tècnic. Tot això venia acompanyat de l’estudi encarregat pel Ministeri, que corroborava el que
deia el primer de l’Ajuntament. Els amidaments de soroll d’ambdós eren molt semblants, sobrepassant
els límits legals permesos i per tant, determinava que l’actuació era urgent, almenys en aquell tram.
L’estudi per determinar les barreres necessàries, van dir que trigaria aproximadament 6 mesos i que tan
aviat com estigués acabat, el traslladarien als òrgans pertinents per fer la licitació i començar els obres.
Les obres en principi començarien a principis 2019.
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Sr. Puigdomènech: demana al Sr. Benejam si aquests compromisos els poguéssim rebre per escrit,
tant l’estudi com el calendari.
Sr. Benejam: farem seguiment i intentarem demanar la informació per tal que la facin arribar a
l’Ajuntament
Sr. Àngel: agraeix al PP i al Sr. Benejam la feina feta. Afegeix, que hauria de ser l’equip de govern i l’
alcaldessa qui fessin aquestes gestions.
Sr. Puigdomenech: l’Ajuntament ha demanat en diferents ocasions reunions directament amb el
Ministeri, però mai se’ns ha concedit.
Sr. Benejam: el representant del ministeri sí que ens va dir que ja s’havien reunit amb representants de
l’Ajuntament. Penso que és una feina conjunta, que estem fent entre tots.
Sra. Lafuente: des de ERC-MES també agraïm totes les iniciatives per poder solucionar aquest tema.
Recordem que en el seu moment la moció que nosaltres vam presentar, ja tenia un apartat als acords
on deia que l’Ajuntament prestaria un recolzament jurídic i l’ideal per aquest recolzament jurídic seria
la personació de l’Ajuntament com a part processal, abanderar-ho com a part interessada. Ens alegrem
que l’engranatge s’estigui movent, però en el món de l’administració recordem que res existeix fins
que no està resolt per escrit i notificat. El PP s’incorpora tard però agraïm que a la fi ja estiguem tots
treballant per la causa.
Sr. Lolo:
Lolo aquesta és una demanda que ha fet la nostra associació des de fa molt de temps, esperem
que sigui la definitiva. L’autopista cada vegada fa més soroll i els veïns ja estem desesperats.
En quant a la reunió que va tenir l’Ajuntament amb uns veïns, a la APiV de Mas Gener no se’ns va avisar.
En un primer moment vam acordar que aniríem de la mà en aquest tema, i esperem, si hi ha cap reunió,
que almenys se’ns avisi.
Sra. Valero: agraeixo els passos que s’han donat, penso que hem de treballar tots junts. Sabeu que jo
no he compartit mai que C’s es va tirar endarrere amb el pressupostos. No entenc com és possible que
hi hagi aquesta reunió amb informació tan avançada, tal com ha informat el Sr. Benejam i que
l’Ajuntament no en sàpiga res. L’ equip de govern està fent un requeriment previ a poder iniciar un
contenciós. Com és que l’equip de govern no ha parlat encara amb el Ministeri? També em pregunto
on està el pressupost. El ‘‘Plan de acción ‘‘ encara no està aprovat.
Sr. Puigdomènech: l’equip de govern sí que ha tingut reunions de presentació de les al·legacions al
responsable de la demarcació de Foment a Catalunya. Aquest fet sí que s’ha informat al Consell de Barri.
Un dels compromisos que van agafar era presentar aquestes al·legacions directament a Madrid al
Ministeri. Hem demanat reiteradament la reunió, on pensàvem assistir el regidor d’Urbanisme i jo
mateix. Demanàvem també l’acompanyament del Sr. Benejam. L’Ajuntament no té aquestes notícies
perquè mai se’ns va concedir la reunió, ni mai tampoc se’ns va facilitar cap mena de informació . És per
això que presentem aquest requeriment que esperem que recolzem tots els grups municipals.
Sr. Benejam: crec que la ‘‘no informació’’ a l’Ajuntament és sols qüestió de temps. La resolució que vaig
veure era d’aquell mateix dia, i el responsable tenia coneixement perfecte de la situació. Si ens donen
uns terminis, jo mateix també exigiré que es compleixin .
Sra. Fortuny:
Fortuny és una bona noticia que aquest requeriment tindrà una aprovació unànime al Ple
Sra. Fortuny dóna pas al punt 3 de ordre del dia.. Sra. Casals avança del punt 4, la dació de compte
del Consell de Entitats per entendre millor el punt 3
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3.3. - Aprovació dels projectes de lliure disposició
Sra. Casals informa que el 30 de novembre 2017es va fer una reunió del Consell d’Entitats, en la qual
es va acordar el calendari per poder presentar propostes per als diners de lliure disposició (del 14 de
desembre al 15 de gener) i es va debatre l’esborrany del Protocol del procés pels projectes a executar
amb diners de lliure disposició pel barri de Mira-sol.
Passada aquesta data va haver-hi un Consell de Barri, on també es parlar del protocol i on es va decidir
recollir propostes per fer algunes modificacions en el protocol i posteriorment sotmetre’l a aprovació,
mitjançant una votació on line .
El 31 gener de 2018 es va tornar a reunir el Consell d’Entitats, per informar del resultat de les
votacions online ( 14 vots a favor i 1 en contra) i també per elaborar la llista de propostes a portar a
votació. A nivell tècnic es va poder valorar les propostes i veure quines eren viables, quines
corresponien a manteniment de la ciutat, i quines es proposaven a votació de la ciutadania.
Propostes per ordre de vots que es poden
executar
Vots web Vots paper
Redacció del projecte de la coberta de la
pista de Mas Gener
Tendals naturals o artificials per fer
13 ombra a les zones de joc infanti
Parc infantil a l'entorn de l'Escola
12 Catalunya
5

Pista esportiva a Can Mates Oest

3

Adaptació del pont de Can Rabella
Projecte educatiu sobre el camí escolar
14 a l'Escola Catalunya
Instal·lació de bancs a l'entrada de les
10 escoles del barri
Instal·lació de taules de ping-pong a
11 l'espai públic
Pressupost total

Vots totals

Pressupost

Acord Consell
Entitats

15000

162

14

176

5000

131

11

142

10000

117

6

123

24000

111

8

119

14500

84

14

98

6000

79

10

89

5100

69

6

75

6000
85600

Mitjançant uns díptics i pancartes informatives, es va informar al barri de Mira-sol sobre les propostes a
votar i com fer-ho, (vot en paper i en urna al casal, o a través de la plataforma decidim. santcugat.cat)
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Les votacions es va realitzar del 26 de febrer al 4 de març, i es portaran a aprovació del Consell de Barri
els projectes a executar.
La redacció del projecte de la coberta de la pista de Mas Gener no es va portar a votació per que ja
sorgia d’un acord del Consell de Barri del 2017
Projectes sense dotació pressupostària
Vots web

Vots paper

Vots totals

8

Instal·lació bicibox a l'estació de Mira-sol (12.000€)

70

4

74

4

Skate Parc a Mira-sol (25.000€)

63

8

71

7

Punt de càrrega per a vehicles elèctrics (15.000€)

58

8

66

2

Arranjar un vial per vianants entre Av. Montserrat
Roig i C. Everest (35.000€)

56

8

64

1

Millorar el parc infantil Ignasi Barraquer (10.000€)

56

4

60

9

Camí escolar segur Escola Ciutat d'Alba (35.000€)

52

5

57

6

Renovar l'aire acondicionat del teatre del Casal Mirasol (35.000€)

41

12

53

Sra. Fortuny : junt amb La Floresta, s’ha utilitzat la plataforma Decidim, i hi ha hagut en total 1140 vots.
Es una bona eina perquè la ciutadania pugui votar.
Avui tocaria votar el document final dels projectes de lliure disposició, el que ha votat la ciutadania.
S’aprova l’acord dels projectes de lliure disposició i es signa. Posteriorment s’obre torn de preguntes.
Veïna: pregunta què es pensa fer en la adaptació del pont de Can Rabella
Sra. Casals: es tracta de millorar l’accés als vianants que en alguns trams és molt estret.
Sra. Fortuny:
Fortuny els projectes que no han entrat, hi haurà resposta a la ciutadania
Miguel: les butlletes han arribat una cada casa, i poden votar majors de 14 anys, a més han arribat tard.
Alguns projectes no estan molt ben explicats, hi ha un projecte ‘‘Connexió de la av. Montserrat Roig i el
carrer Everest’’ era un projecte meu i no reflecteix el que volia comunicar.
Veïna: en què consisteix el ‘‘Projecte educatiu sobre camí escolar a l’escola Catalunya’’.
Sra. Casals: no és una inversió, és un projecte educatiu en el sentit de fer accions sobre seguretat vial
als entorns d’ una escola.
Sra. Casadevall: el bicibox posa que aniria a l’ estació de Mira-sol, però allà ja n’ hi ha un. Era a altra
punt del barri, tampoc està ben explicat. Els tendals no eren sols a zones infantils sinó també a les de
gimnàstica
Sr. Àngel: penseu que és representatiu del que vol Mira-sol que hi hagin 1140 vots ? Equival màxim a un
3% de la població. El que tenim és segurament el reflex dels grups d’influència
Sr. Fernàndez: la participació segurament ha estat baixa, però això es propi dels processos
participatius. És una acció que ens acosta a les societats més modernes. Ha estat la primera i hem
d’aprendre’n. Pot ser cal donar mes marge de votació, posar un punt d’informació a peu de carrer, la
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gent que fa les propostes que participi en la revisió que es publica al web, explicar-ho als díptics en mes
concreció, etc...
Sra. Lafuente: dóna la benvinguda al Sr. Fernández . Hem emet el vot sense tenir el percentatge de
participació. Es clar que aprovem el vot de la ciutadania, però considero que és una dada suficientment
important per tenir en compte, encara que sigui per reafirmar que el portal funciona.
Sra. Fortuny: aquest matí ens han trucat d’un ajuntament per demanar-nos informació com a model
Sra. Valero: no tenim cultura de participació, hem de fomentar la participació de la ciutadania.
Sr. Barbany:
Barbany : en el debat que es va obrir sobre quin seria el sistema òptim per recollir les necessitats del
barri, discutirem dues opcions: a través de les entitats o a través del vot dels veïns. Vam triar aquesta
última manera, per lo tant, hem d’aconseguir una major participació i aspirar al percentatge d’altres
països, on els veïns veuen lo públic com a propi també.
Sr. Lolo:
Lolo es fa discriminació, Can Matas, per moviment i volum de gent surt guanyant
Sra. Casadevall: no estic d’acord. L’escola Catalunya també ha guanyat
Sra. Fortuny: al consell d’entitats un dels criteris que vam dir es que miraríem per l’interès general del
barri en la seva globalitat.
Sr. Àngel:
Àngel dels dos models de participació plantejats (entitats o votació veïnal), el segon ens ha donat
uns resultats que no reflecteixen les necessitats del barri degut a la baixa participació.
Sra. Casals: el treball de les entitats es veu reflectit en l’elaboració del protocol i en l’elaboració de la
llista final de propostes. En quan a les xifres, hem donat un pas endavant, abans la decisió final quedava
en mans de 12 vocals i ara en aproximadament unes 300 persones. Sant Cugat es un dels municipis
amb millors xifres de participació.
Sra. Fortuny: finalment, podem començar a executar ja.
4. -Dació de compte dels grups de treball
Grup de Treball de Mobilitat - 5 de març 2018
-

-

-

Canvi de sentit de circulació en diversos carrers:
carrers Està previst implantar-ho la setmana que ve. El
projecte ha sofert modificacions i recull les aportacions dels veïns. S ’ha informat per carta i
s’acorda enviar-la també per correu electrònic.
Irla: es posaran pilones per evitar el gir a
Poca visibilitat a la cruïlla d’Av. Marines amb Josep Irla
l’esquerre. Es procurarà fer-ho aquest mes.
Pàrquing de Can Cabassa (tasques pendents)
pendents):
ndents) és una instal·lació provisional. S’han fet dos
accessos, s’ha posat senyalització a l’entrada i properament es posarà la de sortida.
Restringir pas de vehicles C/ Safir (Bell Indret)
Ind ret) per evitar botellot:
botellot no es veu factible posar-hi
pilones per limitar l’accés. L’única opció, per ara, és més intervenció policial.
Alternatives per anar de Mas Gener/Can Cabassa cap a l’Eroski que no siguin Can Mates ni
l’autopista:
l’autopista una bona solució pot ser el pont que connecta amb Can Ametller. El projecte està
redactat però es desconeix la previsió i s’acorda consultar-ho.
Propostes carrils bici MiraMira-sol:
sol es va fer una reunió informativa a principis de febrer i s’han recollit
les propostes d’entitats, escoles i veïns. També s’han enviat cartes als carrers afectats pel projecte.
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-

-

Passos de vianants: es demana posar LEDs als passos de Can Mates, sobretot al carrer Josep Irla.
S’explica que ja hi ha una previsió de posar-ne a 80 punts de la ciutat, encara per definir. També es
proposa moure el pas de vianants de davant del Mercadona o l’entrada al pàrquing, ja que estan al
mateix lloc i no és segur.
Àrea Verda per a residents a Can Cabassa:
Cabassa Hi ha una reunió informativa el dia 13 de març a les
18:30h a la sala de Plens de l’Ajuntament. S’acorda enviar la carta per correu electrònic.

Grup de Treball de Rieres - 5 de març 2018
Es presenta el projecte bàsic de cobriment dels trams de riera en calaix del Torrent Xoriguer (la seva
totalitat) i Can Cabassa (el tram en calaix des de Pompeu Fabra fins a la confluència amb Xoriguer).
Es preveu cobrir la riera, refer la solera i fer drenatges perimetrals per baixar el nivell freàtic.
Un cop acabat el projecte bàsic s’encarregarà el projecte executiu.
Del projecte de Naturalització, falta l’informe de l’Òrgan Tècnic Ambiental per poder licitar l’obra. Al
pressupost del 2018 ja hi ha prevista una partida per començar la licitació i al 2019 hi haurà la resta de
pressupost. El cost previst és de 1.100.000 €.
Sra. Robin: pregunta on aparcaran els cotxes degut a l’ àrea verda de Can Cabassa i demana una
resposta a aquesta qüestió a la reunió del 13 de març.
En referència a les rieres estaria bé fer una explicació als veïns amb més profunditat.
Sra. Fortuny: seria interesant fer un monogràfic pel tema de les rieres
Sra. Valero: Carme, la veïna que va venir a plantejar el problema a casa seva en referència a la riera,
està molt preocupada, perquè si ve molta aigua, les cases aquestes es podrien veure afectades. Vol
saber si aquest fet s’ha contemplat en el projecte
Sra. Valderrama: no hi ha calendari, sols diu que es començarà la licitació al 2019 del projecte de
naturalització, però del Xoriguer no diu res.
Sra. Fortuny:
Fortuny intentarem tenir mes informació dels calendaris
Sra. Valderrama: també s’hauria d’informar dels motius quan un calendari no es pot complir.
Sr. Lolo: quan es va presentar el projecte de naturalització, el responsable tècnic de l’Ajuntament va dir
que estava pendent d’un informe de l’ACA, i que havia de començar a principis 2018. En canvi l’altre dia,
Víctor Martinez va dir que l’ACA ha dit que sí, però que està pendent de l’òrgan Ambiental, i començaria
a començament 2019. Nosaltres informem als veïns, donem uns terminis que després s’amplien un any.
Hem de ser més curosos per no crear confusió en els veïns.
Sra. Lafuente: He repassat els grups de treball que teníem a l’inici de la legislatura i la principi teníem
‘‘grup de manteniment, seguretat, mobilitat, coordinadora’’, després ‘‘manteniment de rieres, complex
esportiu, consell de entitats’’. Després ‘‘qualitat urbana i mobilitat’’, ara , ‘‘manteniment de rieres i
mobilitat’’. Crec que els grups haurien de ser mes estàtics perquè sinó es complica la cerca a les actes.
L’altre dia ens van convocar a un grup de ‘‘qualitat urbana, rieres i mobilitat’’, però ens van dir que temes
de qualitat urbana no en podíem tractar.
Sra. Fortuny:
Fortuny Hi ha grups de treball que són fixes, que intentem convocar-los entre consell i consell, i
després n’hi ha d’ específics, com per exemple el del ‘‘complex esportiu’’
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Sra. Lafuente
Lafuente:
afuente pel que fa a l’acta del grup de treball ‘‘qualitat urbana, rieres i mobilitat’’, vull fer una
esmena, en l’apartat ‘‘temes fora de acta’’ vaig comentar un tema d’enllumenat en el camí que hi ha a
l’Hospital General, límit amb el pati de l’Hospital General i l’estació, i no queda reflectit a l’acta, que
s’incorpori si us plau.
Sr. Àngel: en el tema de les rieres tinc la impressió que els tècnics ens donen unes explicacions no
tenen darrere un compromís, per tant es va modificant sobre la marxa. Demano serietat i compromisos
en calendaris i en les modificacions que es fan. El cobriment en calaix de la riera Can Cabassa i el
Xoriguer és el que vam demanar el veïns i el que ha provocat les continues modificacions del projecte
original que ens vàreu presentar. En quan a la naturalització, que es el que vol naturalitzar el tram de
la riera Can Cabassa fins a Mas Gener?
Sra. Casals: correcte, el dilluns es va explicar el projecte de cobriment en calaix de la riera menys el
tram final de Mas Gener. S’han de fer intervencions del tram de Can Cabassa cap amunt per controlar
la velocitat de l’aigua. La riera Can Cabassa si que es cobreix
6. -Estat del projecte de carrils bici
Sra. Casals: informa que partir dels resultats de l’enquesta feta al novembre, i tenint en compte el
pressupost de 113.000 €, es preveue
preveuen 3 nous itineraris:
itineraris
Carril bici de Can Cabassa fins al Casal i l’Escola Catalunya.
Les bicicletes aniran per la calçada, en un carril exclusiu segregat dels cotxes.
En alguns punts s’eliminarà aparcament i en d’altres un sentit de circulació.
L’objectiu, en cada cas, és garantir la màxima seguretat i minimitzar l’impacte en la mobilitat amb cotxe.
Dos nous itineraris des l’Escola Turó de Can Mates fins a l’estació de FGC de Mira-sol i fins al Casal i el
camp de futbol.
S’aprofita que són trams amb voreres molt amples que permeten que hi circulin bicicletes, donant
prioritat als vianants.
La definició i la solució tècnica adoptada en cada cas s’han fet tenint en compte els criteris de :
coherència, rapidesa, seguretat, confort i atractiu
Sra. Roca: 113.000€ per a tot aquest recorregut em sembla insuficient. Ho dic basant-me en la
experiència del tram de la escola Catalunya al Leonardo, que es va pressupostar malament i es va haver
una nova actuació, no donava seguretat i es va fer en dues fases.
Sra. Fortuny: L’assemblea de la bici va fer aportacions al disseny molt interessants, inspirades en
països europeus. Amb les seves intervencions ens feien veure que conforme és Mira-sol, en alguns
trams el carril bici ha de ser segregat, però en altres pot ser compartit, i això adequa el pressupost.
Agraïm molt la feina que han fet en aquest projecte.
Sra. Lafuente: en el grup de treball que es va fer la presentació del carril bici vam demanar que s’enviés
una carta informativa als veïns i s’obrís un període per poder fer al·legacions. A la última reunió se’ns va
dir que ja s’havia enviat, demano si es pot enviar als vocals també.
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Sr. Àngel: penso que s’ha de fer mes difusió de l’ús de la bicicleta. El meus dubtes en referència al carril
bici eren, per una banda el carrer Pompeu Fabra, que finalment per pressupost no s’ha fet. Com que
està previst fer el cobriment del Xoriguer , pot donar continuïtat al carril bici. L’altre dubte és la part
davant de l’escola Catalunya, que es preveu d’una sola direcció, i per al trànsit que hi ha, pot portar
problemes. Potser es podria trobar una altra solució i poder mantenir la doble direcció.
Sra. Casadevall:,
Casadevall: lamento que no siguin les tres escoles de Mira-sol les que tenen carril bici, Ciutat
d’Alba queda fora. Insisteixo que cal indicar molt bé quins canvis de circulació es faran. Proposaria que
en totes les escoles no passi l’autobús per davant de les escoles.
Sra. Fortuny : amb les noves actuacions millorarem molt la seguretat a l’escola Catalunya.
Sr. Miguel: està previst on estacionar les bicis ? hi ha la possibilita de fer alguna assegurança de robatori
de bicicletes a nivell municipal, com el bicibox?
7. -Complex esportiu
Sra. Casals informa que el 21 de febrer es va publicar l’anunci del concurs per escollir el despatx
d’arquitectura que farà la redacció del projecte de la primera fase del complex esportiu, la piscina
coberta. El termini per presentar propostes finalitza demà, dijous 8 de març. La previsió és fer l’obertura
de pliques a mitjans d’aquest mes. El pressupost de licitació és de 231.132,21 € (IVA inclòs) i el termini
d’execució per redactar el projecte, un cop adjudicat, és de 4 mesos.
Quan estiguem amb el projecte embastat es presentarà al grup de treball.
Sr. Humet: el 4 de maig de 2016 ens van dir des de l’equip de govern que les obres començarien a
principis de 2018 . El 30 de novembre 2016 ens vàreu dir que s’estava redactant el pla especial, que al
febrer 2017 estarà acabat i que paral·lelament encarregaríeu el projecte de la piscina. No compliu els
compromisos.
Sr. Àngel: he llegit a un article al ‘‘Cugatenc’’ i m’ha preocupat la informació referent al nou procediment
de contractació que diu que el jurat tindrà unes dietes de 800€ . Vull saber si aquest informació es
correcta?
Sra. Casals:
Casals comprovarem si aquesta informació es verídica. Pel que fa al compliment dels calendaris,
es cert que la nova normativa de contractació retarda molt els terminis.
Sr. Humet: si haguéssiu complet el que havíeu dit a 30 de novembre , el canvi en la normativa no us
hagués agafat
Sr. Casadevall: no sabem res de la segona fase, ja sé que estem encara en la primera, però esperem
que la segona no sigui d’aquí 10 anys
Sra. Valderrama: demana també que s’aclareixi el que diu l’article en referència a si els membres de la
mesa cobraran 800€ de dietes.
8. -Pressupost participatiu
Les tres propostes que s’han seleccionat al Mira-sol i que es proposen a votació son :
-Paviment pista esportiva Mas Gener
-Nou espai gastronòmic i cultural al Casal
-Pista poliesportiva Can Mates / Can Rabella.
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Una d’aquestes tres queda garantida que s’executi.
Dates VOTACIONS: -16 d’abril al 8 de maig
-21 d’abril: Acte públic presentació de propostes
9. -Atenció als barris i servei de canguratge
9. .1. Oficina d’Atenció als Barris el 2on dimecres de mes, de 17 a 18:30 h, al Casal.
Casal Espai pensat
perquè la ciutadania pugui anar a fer consultes sobre projectes o actuacions a Mira-sol i plantejar
dubtes i propostes. Es posen a disposició els següents canals d’informació i contacte:
@sommirasol / Telegram.me/sommirasol: Canal de Telegram per informar d’esdeveniments, obres,
projectes o qüestions d’interés pel barri.
facebook.com/groups
facebook.com/groups/
groups /grupmirasol/
grupmirasol/ Grup obert pensat per informar i generar comunitat i conversa
amb els veïns i veïnes de Mira-sol
mirasol@santcugat.cat:
mirasol@santcugat.cat correu electrònic on els veïns i veïnes de Mira-sol poden demanar informació
o traslladar dubtes i/o incidències a l’Oficina d’Atenció als Barris.
Sr. Lolo:
Lolo el Síndic de Greuges quin dia ve?
Sra. Casals: ho va dir quan es va presentar, ara no recordo, us enviarem la informació perquè ho digueu
als vostres associats.
9.2. Nou servei de cura d’infants per facilitar la participació als Consells de Barri
Barri a tothom en
igualtat de condicions:
Disponible per a infants de de 3 a 12 anys
Compta amb un monitor i material de lleure
Cal sol·licitarsol·licitar -ho amb una setmana d’antelació: participació@ santcugat.cat 93.565.70.00 (demanar
per Participació)
Sra. Fortuny informa que l’Hort de can Mates en aquest moment té places disponibles. Es poden
presentar sol·licituds fins al 16 de març, i el 12 de març hi ha una sessió informativa a la biblioteca.
Torn obert de paraules
Sr. Lolo: l’excel de manteniment de la ciutat no ens ha arribat. M’he assabentat per revistes de coses
que jo no sabia. Manca informació als membres del consell
A Mas Gener tenim un problema amb els arbres (malalts, arrels...) Al mes de novembre es va dir que
Jordi Torrijos havia de fer una visita i encara no s’ha posat en contacte amb nosaltres.
Sr. Fernàndez: la poda intensiva que s’ha fet en altres barris de la ciutat, especialment plataners, es
farà a Mira-sol, per evitar al·lèrgies?
Sra. Valderrama: hi ha una poda intensiva cada 4 anys i la resta manteniment
La coordinadora d’entitats es va posar en contacte amb l’Ajuntament el 23 de novembre per saber quin
seria el seu futur i quina podria ser la partida que li correspondria si depenguessin de cultura. Estan
esperant resposta.

11

Sra. Valero: molts miralls de Mira-sol estan cremats, solts, etc.. caldrà fer un manteniment per tal que
compleixin la seva funció . L’av. Bilbao està plena de forats. Els robatoris a la zona del camp de futbol
de Mira-sol s’ha intensificat cap als joves, per a robar mòbils, etc... Els joves tenen por dels delinqüents.
Es tracta d’un grup d’uns tres nois que no són de Mira-sol i els tenen identificats. M’agradaria saber si
s’està prenent alguna mesura. Son joves i potser es poden reconduir
Sra. Robin:
Robin també operen a Vollpelleres i altres zones. Reitero el tema de remodelació de la plaça dr.
Pila. Abans d’actuar caldria explicar als veïns com es pensa actuar.
Sr. Humet: La capella Sant Joan encara te línies de telefonia aèries , al Consell de Barri de març 2016
es va dir que començaven a retirar les línies de telefonia i que en tres mesos estarien retirades. Pregunta
si es pot informar quan s’acabarà de retirar les línies aèries.
Sr. Lafuente: pregunta si la desratització del pont de Can Mates/ av Pompeu Fabra per sobre de la via
ja s’ha fet . A través d’un veí del c/ Tenerife li ha arribat la pregunta de si hi ha algun projecte de connexió
Valldoreix --- Mira-sol a través del Baixador
Suggereix fer jornades d’educació viaria per facilitar la convivència relacionat amb la creació del carril
bici
Sr. Àngel:
Àngel al casal no hi ha cap Som Mira-sol. Seria interessant i convenient que n’hi haguessin.
Hem de posar data del Grup de Treball de complex Esportiu
Sra. Fortuny:
Fortuny ara no tindria sentit. Ho farem quan estigui una part del projecte
Sr. Àngel: es nota molta diferència quan passes de Mira-sol a Valldoreix. Si el sistema dels semàfors que
tenen a Valldoreix funciona molt bé, es podria aplicar aquí també.
Sr. Miguel: el tema de l’aparcament de Can Cabassa ha sortit com a conseqüència d’una mala
planificació de l’activitat empresarial . El mateix problema està començant a passar al Tanatori.
Av. Can Cabassa entre plaça plataner i el principi del carrer hi ha uns 300 m on es circula massa de presa,
crec que allí aniria b un coixí berlines.
Acords:
S’aproven els projectes de lliure disposició reflectits al punt 3 de l’acta. La presidenta i el vicepresident
del Consell de Barri signen l’acord d’aprovació
Acaba la sessió a les 21:45.
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