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3. INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

� Piscina Mira-sol:

• El 21 de febrer es va publicar l’anunci del concurs de projectes restringit per a
la redacció del projecte constructiu de la piscina.

• La mesa de contractació ja ha seleccionat les 5 empreses finalistes. Aquesta
setmana se’ls hi notifica oficialment i tenen un mes per presentar
l’avantprojecte.

• La previsió és que a finals de juliol el jurat hagi seleccionat empresa
guanyadora i signat el contracte per la redacció del projecte.

• Tenen 4 mesos per fer el projecte. La previsió és començar la licitació al
desembre i inici d’obres al primer semestre 2019.
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� Torre alta tensió:

• A finals de febrer es va fer una reunió amb Endesa, la Direcció General
d’Indústria, l’ICAEN i els ajuntaments de Sant Cugat i Rubí en que es va instar
a Endesa a assumir una part del projecte (redacció i direcció d’obres)

• L’Ajuntament sol·licitarà aquesta setmana una nova reunió per conèixer el
posicionament d’Endesa. Si Endesa assumeix una part, pot facilitar el vistiplau
de l’Ajuntament de Rubí a fer el projecte, ja que són els que han d’assumir un
major cost i tenen també altres línies per soterrar.

� Sessió monogràfica sobre la riera de Can Cabassa:

• Les properes setmanes convocarem els veïns més propers a la riera a una
reunió informativa sobre el projecte de naturalització.

� Consell d’Entitats:

• Convocarem una reunió pel 20 de juny per fer balanç del funcionament del
protocol per escollir els projectes de lliure disposició.
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� Calendari de grups de treball i consells de barri:

MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER 19 feb-19 MARÇ 19 abr-19 maig 19

CONSELL DE BARRI 04-jun 20-sep 4-des març

GRUPS ESTABLES

SEGURETAT 12 juny nov

MANTENIMENT I QUALITAT URBANA 23 maig set gener maig

MOBILITAT 23 maig set gener maig

CONSELL D’ENTITATS. LLIURE 

DISPOSICIÓ
14 maig 20 juny juliol oct gener abril

GRUPS PUNTUALS

TORRENT XORIGUER I RIERA DE CAN 

CABASSA
30 maig 4 juliol des

COMPLEX ESPORTIU Set Nov.

ORDENACIÓ ENTORNS CAN CABASSA
9 maig      

30 maig

SOROLL AP-7 I TORRE ALTA TENSIÓ oct
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RESPOSTA A PREGUNTES DE 
L’ANTERIOR CONSELL4
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DACIÓ DE COMPTE DELS
GRUPS DE TREBALL

- GT Projectes Lliure Disposició
- GT Qualitat urbana
- GT Pla Millora Urbana Can Cabassa
- Visita a la riera de Can Cabassa
- Reunió sobre els tobogans del parc del Turó 

de Can Mates.
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GRUP DE TREBALL DE PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ (14/05/2018)

� Redacció projecte del cobriment de la pista de Mas Gener
S’ha iniciat la fase de contractació de l'estudi geotècnic per poder contractar la
redacció del projecte.

� Tendals naturals o artificials per fer ombra a les zones de joc infantil
S’acorda fer una estructura lleugera tipus pèrgola amb vegetació perquè faci ombra al
parc infantil Ausiàs March.

� Parc infantil a l'entorn de l'Escola Catalunya 
Es posarà una instal·lació amb cordes i elements per trepar i amb un possible sorral, 
si es considera necessari. 

� Pista Esportiva Can Mates 
L’objectiu és ampliar les ofertes d'oci per a l’alumnat de l'escola. S’estudiaran les 
possibilitats d’instal·lar-ho al costat de l'Escola Turó de Can Mates i al costat de la 
masia de Can Rabella.

4. DACIÓ DE COMPTE DELS GRUPS DE TREBALL
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GRUP DE TREBALL DE PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ (14/05/2018)

� Adaptació pont de Can Rabella
El departament de Mobilitat ha fet un estudi de la intersecció amb el carrer Vallseca i
planteja apropar els passos de vianants a les rotondes i instal·lar mesures per reduir
la velocitat i incrementar la seguretat dels vianants. També es proposa la instal·lació
d’il·luminació LED a la rotonda de l’avinguda Montserrat Roig per tal de millorar la
visibilitat de nit.

� Projecte educatiu sobre camí escolar a l'Escola Catalunya
Hi ha diverses opcions d’accions per fer amb el veïnat com formació de circulació 
segura en bicicleta, una xerrada sobre mobilitat sostenible i qualitat de l’aire, una 
pedalada o incentius a les persones que es desplacen amb mitjans sostenibles.

� Instal·lació de bancs a l'entrada de les escoles del barri.
El pressupost donarà per aproximadament 6 bancs. S'acorda no posar més bancs a 
l'escola del Turó de Can Mates i col·locar 3 bancs a l'entrada de l'Escola Ciutat d'Alba i 
3 bancs a l'Escola Catalunya. 
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GRUP DE TREBALL DE PROJECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ (14/05/2018)

� Taules de ping-pong
Se’n posarà una a l’entorn de l'Escola del Turó de Can Mates i un altre a la plaça 
d'Ausiàs March.
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4. DACIÓ DE COMPTE DELS GRUPS DE TREBALL

GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA (23/05/2018)

� Substitució de parts de la teulada de l’escola La Farga:
Encara no han presentat la sol·licitud de llicència per fer-ho. Quan ho facin, els
projectes per retirar elements de fibrociment (amiant) estan regulats per llei: es
comprova que l’empresa que ho faci estigui acreditada per aquesta tasca i segueixi els
requeriments de seguretat. No hi ha risc per al veïnat.

� Poda d’arbres:

Període Actuacions

Set 17 – abril 18 1976 arbres de Mira-sol. És el 34%
del total d’actuacions de poda a
Sant Cugat.



15

Els arbres que fan malbé el paviment o provoquen al·lèrgies es poden periòdicament 
per minimitzar les molèsties i es substitueixen per altres espècies quan estan en mal 
estat o es fan obres de reurbanització, a excepció de carrers amb alguna singularitat 
(Passeig del Baixador, Josep Trueta..)

Actualment s’està fent un pla de risc de l’arbrat per valorar quins arbres de la ciutat 
requereixen d’accions específiques. 

PERÍODE ACTUACIONS

Finals juny 2018 • Lledoners de Mas Gener i dels c/ Antoni Solanell
i Bonaventura Gayolà.

• Mèlies dels c/ Colòmbia, Veneçuela, Uruguai,
Rbla. Jardí i Pg. Havana

• Plàtans de Josep de Peray, Antoni Pujades i
carrer de la Colònia Torró.

Previsió hivern 2018-19 • Plàtans del Passeig Baixador
• Mèlies dels c/ Terrissers i Lugo
• C/ Osca, Jaen, Ordal, Olorda, Alps i Vallseca.
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� Reparació de voreres en mal estat:
L’11 de juny està previst l’inici del servei de manteniment de voreres al municipi. S’hi
destinen un total de 600.000 €, dels quals 300.000€ per a Mira-sol, La Floresta i Les
Planes. S’ha enviat el llistat de carrers previstos però es poden modificar si es
considera que hi ha altres trams prioritaris. El dia d’inici dels treballs a Mira-sol es
fixarà en funció de l’empresa i de possibles canvis suggerits pel veïnat.

A Can Mates hi ha un defecte constructiu important que provoca assentaments
diferencials i s’està treballant la possibilitat de reclamar a la Junta promotora.

� Plaça Doctor Pila:
S’hi han plantat nous arbres i plantes enfiladisses, s’ha posat reg i s’ha fet una
jardinera d’obra al carrer Josep Trueta per tapar el mur de les escales des de dalt.
Queda pendent la pèrgola que s’ha de decidir amb el veïnat on es posarà.

� Diferenciar la sortida i l’entrada del pàrquing provisional:
Es farà la diferenciació amb senyalització.
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� Problemes amb els contenidors al barri de Can Mates:
Està previst substituir els contenidors soterrats. Es revisaran totes les ubicacions i el
correcte funcionament dels contenidors. En el cas del c/ Josep Tarradellas, no es
preveu posar-hi contenidors ja que és un carrer semi peatonal però s’estudiarà posar-
ne més a Josep Irla, Vallseca i Bell Indret.

� Neteja dels solars buits davant del parc de tobogans entre Ramon Llull i Pere
Bosch:

S’ha demanat que es netegin i si cal es facin accions contra les rates als solars que
siguin públics i es passa nota a disciplina urbanística per als privats.
.
� Remodelació de parterres entre els edificis de Can Mates:
S’estan arranjant els parterres amb la brigada municipal. També es revisaran els

accessos i les rampes per si cal fer actuacions per millorar l’accessibilitat a tothom.

� Més pàrquing CAP de Can Mates:
En breu es començarà a adequar el terreny adjacent al CAP com a aparcament.
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� Comunicació entre Mas Gener cap a Rubí. (APV Mas Gener)
En base a la proposta presentada el passat grup de treball de mobilitat, es licitarà la

redacció del projecte per l’execució dels treballs.

� Projecte de naturalització de la riera de Can Cabassa i cobriment del Torrent d’en
Xoriguer:

En el cas de la riera, s’ha obert el termini d’un mes d’exposició pública. Si no hi ha
al·legacions, es farà l’aprovació definitiva i es podrà licitar l’obra. Pel que fa al
cobriment del torrent, ja s’ha redactat el projecte bàsic i quan l’ACA enviï l’informe
favorable (ja ha donat el vistiplau i falta rebre el document signat)), es licitarà el
projecte executiu.

� Àrea verda de Mira-sol:
S’han pintat 2.500 places de zona verda a Sant Cugat (250 a Mira-sol) per: fomentar
la rotació, millorar l’accés a l’aparcament del veïnat i reduir la congestió i la
contaminació. Durant l’estiu es farà un balanç del funcionament i s’aprovarà el
reglament d’ús. Passat l’estiu s’implementaran els ajustaments que es valorin
necessaris.
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� Arranjament de la zona de terra a tocar el Camp de futbol de Mira-sol:
El pressupost previst es va destinar al mural que s’ha fet a la paret. Queda pendent el 
parterre, on es col·locarà panot. 

� Senyalització del Barri.
Es farà una revisió de la senyalització dels llocs referents del barri per assegurar que 
és correcte i no crea confusió.
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VISITA A LA RIERA DE CAN CABASSA (30/05/2018)

El projecte de naturalització de la riera de Can Cabassa està finalitzat i validat per tots
els organismes competents. El 23 de maig es va publicar l’edicte i ara el projecte
està en exposició pública durant un mes. Quan acabi el termini, es resoldran les
al·legacions –en cas que n’hi hagi- s’aprovarà el projecte i s’iniciarà el procés de
licitació, que pot durar uns 6 mesos.

Es convocarà una reunió per explicar el projecte al veïnat més proper a la riera:
previsió 4 de juliol.

Sobre la qualitat de l’aigua, s’han fet informes de la qualitat i estan dintre dels valors
admesos. Pot ser que puntualment algun veí/na faci abocaments però es molt difícil
de controlar. Hi ha tot un protocol establert en cas d’abocaments indeguts.

Pel que fa als mosquits, hi ha una empresa contractada que fa inspeccions i
tractaments dels punts crítics. L’empresa confirma que a la riera no és el focus de
criança i que s’hi fan tractaments periòdics.

4. DACIÓ DE COMPTE DELS GRUPS DE TREBALL
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REUNIÓ TOBOGANS PARC TURÓ CAN MATES (23/05/2018)

Traslladar els tobogans costa 80.000€, i aquests diners no estan previstos al
pressupost i ara no es poden assumir. S’acorden mesures per reduir les molèsties i
millorar l’entorn:

• S’estudiarà implantar àrea verda d’estacionament regulat a l’entorn del parc per
facilitar que, sobretot, els caps de setmana, els veïns i veïnes puguin aparcar.
Abans d’implantar-la, es faria reunió amb el veïnat (al juliol o setembre)

• Es reforçarà la presència d’agents cívics o policia local a la zona dels tobogans,
sobretot per evitar que s’instal·lin grups nombrosos de gent amb taules, tendals o
gandules a la zona per a la celebració de festes infantils.

• S’estudiarà la col·locació de coixins berlinesos al carrer Ramon Llull per obligar als
vehicles a reduir la velocitat.

• Es refaran els talussos dels costats dels tobogans i s’habilitaran vies de pas per
pujar i es canviarà o reforçarà la vegetació del sector que toca al c/Ramon Llull.

4. DACIÓ DE COMPTE DELS GRUPS DE TREBALL
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REUNIÓ INFORMATIVA PLA DE MILLORA URBANA DE CAN CABASSA

El Pla de Millora Urbana de Can Cabassa ha de permetre traslladar part de la
superfície urbanitzable de Collserola i donar resposta a la necessitat d’accés a
l’habitatge.

� Es proposa concentrar el nou habitatge a l’entorn de la zona ja edificada (amb la
mateixa tipologia que hi ha de planta + 3 i amb pàrquing) i fer a sota un gran parc
amb un possible equipament públic per donar sortida a les necessitats del barri.

• 120 habitatges de protecció oficial (9,8 % de tot el sector)
• Parc de 3,5 Ha (74 % del sector) amb opció a tenir un equipament de 2.900

m2 a dins.
• El 9,5 % del sòl restant és per a carrers i vialitat.

� A nivell de mobilitat, es proposa donar continuïtat a l’eix del carrer Sabina
Canyameres fins a la rotonda d’accés a l’autopista. Es valoraran també altres
opcions proposades pel veïnat.

� Pel que fa a l’aparcament, es proposa traslladar part de les places a l’entorn de
l’HGC

4. DACIÓ DE COMPTE DELS GRUPS DE TREBALL
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ESTAT DELS TRÀMITS PER REDUIR 
EL SOROLL DE L’AP-76
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6. ESTAT TRÀMITS PER REDUIR SOROLL AP-7

• El Ple municipal del 19 de març va aprovar un Requeriment a la Dirección
General de Carreteras (depenent del Ministeri de Foment) demanant l’adopció de
mesures concretes d’apantallament als quilòmetres 157+200 a 158+300, 152+500
a 153+200 y 156+500 a 157+100, de l’autopista AP/ al seu pas pel terme municipal
de Sant Cugat del Vallès.

• El 3 de maig el requeriment va entrar per registre a la direcció general de
Carreteres. En cas de no resposta, els serveis jurídics de l’ajuntament es preparen
per formular un contenciós-administratiu contra el Ministeri

• Paral·lelament, amb data 1 de febrer i 17 de maig, el tinent d’alcalde de Medi
Ambient, Joan Puigdomènech, ha reclamat per carta a la Dirección General de
Carreteras informació sobre l’avaluació ambiental que es va fer a l’octubre i sobre
les mesures a adoptar. La demarcació de Catalunya ha respost que la informació la
té el ministeri a la seu central però no informa d’on s’ha pública la informació.
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FESTA MAJOR7
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7. FESTA MAJOR DE MIRA-SOL

Serà els dies 6, 7 i 8 de juliol.

� Principals activitats per dies: 

• Correfoc d’esperit jove i la Nit jove divendres al vespre
• Campionat de petanca, les partides simultànies d’escacs, el ball de la gent 

gran, i la ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers dissabte 
tarda.

• Sopar de Carmanyola seguit pel Karaoke de Mira-sol i el ball de Nit amb 
l’Orquestra Balahits el dissabte nit. 

• Portes obertes de l’Hort Mira-sol i les havaneres amb “Els pescadors de 
l’Escala” amb rom cremat dimenge.

� Teatre a càrrec de Mira-sol Teatre i de dXOC Teatre.

� Activitats familiars: cinema a la Fresca a la Masia de Can Rabella (AAVV Can 
Mates), festa de l’aigua, Bicicletada ( AAVV Sant Joan de Mira-sol) i festa de 
l’escuma.
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7. FESTA MAJOR DE MIRA-SOL

� Novetats: 

• Taller de transmissió de coneixements amb “les àvies de la pedra Tosca”
organitzat per el grup de treball de Natura de la Coordinadora.

• Pícnic abans del cinema a la fresca.

• Taller de Castellers amb la col·laboració dels Castellers de Sant Cugat.

� 19 entitats i comerços participen en l’organització, 4 dels quals ho fan per primera 
vegada.
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TORN OBERT DE PARAULA8
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ATENCIÓ ALS BARRIS
I CANGURATGE
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SERVEI DE CURA D’INFANTS

Servei de cura d’infants per facilitar la participació als consells de barri a 
tothom en igualtat de codicions:

� Disponible per a infants de de 
3 a 12 anys  

� Compta amb un monitor i 
material de lleure

� Cal sol·licitar-ho amb una 
setmana d’antel·lació: 
participació@ santcugat.cat 
93.565.70.00 (demanar per 
Participació)
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