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ACTA CONSELL DE BARRI MIRASOLACTA CONSELL DE BARRI MIRASOLACTA CONSELL DE BARRI MIRASOLACTA CONSELL DE BARRI MIRASOL    
 
Data:Data:Data:Data:  4 de juny de   2018  
Núm. Sessió: Núm. Sessió: Núm. Sessió: Núm. Sessió: 2222    
Hora:Hora:Hora:Hora: 19:00h 
Lloc:Lloc:Lloc:Lloc: Casal de Mira-sol   
 
Assisteixen:Assisteixen:Assisteixen:Assisteixen:        
PresidentaPresidentaPresidentaPresidenta: Carmela Fortuny  
Vicepresident:Vicepresident:Vicepresident:Vicepresident: Xavier Barbany (s’incorpora a les 20:20h)  
En representació grups polítics municipalEn representació grups polítics municipalEn representació grups polítics municipalEn representació grups polítics municipals:s:s:s:            
CUP- Procés Constituent:  Carlota Picanyol  
C’S: Nieves Valero            
ERC-MES: Eva Lafuente 
ICV-EUiA: Josep Mª Angel   
PDeCat: David Fernández 
PSC: Francesc Aguila 
En representació de les entitats:En representació de les entitats:En representació de les entitats:En representació de les entitats:        
Associació de veïns Can Mates: Iona Casadevall        
Associació de veïns de Sant Joan: Inmaculada Valderrama  
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 
Associació Hort Mira-sol: Antonio Garcés 
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:    
Sots Directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris: Marina Casals  
Tècnic de Comunicació i Acció als Barris : Ester Castanyer 
Excusen l’assistència:Excusen l’assistència:Excusen l’assistència:Excusen l’assistència:    
PP: Ignacio Rigau   
Club Futbol Unió Mira-sol Baco: Joan Salabert 
Mirasol Teatre: Juan Àngel de la Peña  
Dxoc Teatre: Pep Ordòñez  
 
Ordre del dia  Ordre del dia  Ordre del dia  Ordre del dia      
1.- Torn obert  de paraula ciutadana 
2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
3.- Informacions de la presidència 
4.- Respostes a preguntes del darrer consell 
5. -Dació de compte dels grups de treball i altres reunions 
6. -Estat dels tràmits per a la reducció del soroll de l’ AP7 
7. –Festa Major  
8.- Torn  obert  
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Sra. Fortuny Sra. Fortuny Sra. Fortuny Sra. Fortuny inicia la sessió a les 19:05 hores i dóna la benvinguda Carlota Picanyol,  nova vocal del 
grup municipal  CUP- PC 
 
 
1.1.1.1.----    Torn obert  de paraula ciutadanaTorn obert  de paraula ciutadanaTorn obert  de paraula ciutadanaTorn obert  de paraula ciutadana    
    
Veïna: Veïna: Veïna: Veïna: a la plaça Tres Pins els contenidors estan cada vegada més a prop de la carretera, molt mal 
col·locats . Arribarà un moment que per passar caldrà baixar a la carretera i això es perillós. 
Cugatenc:Cugatenc:Cugatenc:Cugatenc: al darrer Consell es va donar una notícia sobre la composició de les meses de contractació 
del complex esportiu Mirasol. Vull aclarir que no hi ha hagut cap filtració, era informació pública ja en 
aquell moment.  
David Manzanares (c/ Folch i Torres)David Manzanares (c/ Folch i Torres)David Manzanares (c/ Folch i Torres)David Manzanares (c/ Folch i Torres): : : : pregunta quin criteri es fa servir per netejar les fulles del carrer. 
Hi ha una gran diferència entre el mercat de Torreblanca, que està molt net,  i Mira-sol, per exemple, 
des de Folch i Torres fins al Casal està ple d’herbes i fulles.  
Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny: en principi hi ha un manteniment periòdic. Prenem nota del que comenta i farem una 
revisió. (La presidenta recorda que hi ha un full per escriure el mail i poder donar resposta a les 
preguntes plantejades sense haver d’esperar al proper consell). 
Sr. Marti:Sr. Marti:Sr. Marti:Sr. Marti:  fa referència a unes fotos que ha ensenyat de les voreres de Mas Gener  on es pot observar 
que no està suficientment net. 
Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny: passarem nota per tal que ho vagin a mirar. 
 
2.2.2.2.----    Aprovació de l’acta de la sessióAprovació de l’acta de la sessióAprovació de l’acta de la sessióAprovació de l’acta de la sessió    anterioranterioranterioranterior    
    
Sra. Fortuny:  Sra. Fortuny:  Sra. Fortuny:  Sra. Fortuny:  informa que el sots-president  Sr. Barbany  avui arribarà una mica més tard. 
Sr. Àngel: Sr. Àngel: Sr. Àngel: Sr. Àngel: a la pàgina 6 diu que el percentatge de  vots del Pressupost de Lliure disposició del bari serien 
un 10% de la població.  No es així, en tot cas seria entre un 1 o un 3%.  
 
S’aprova l’acta amb la incorporació d’aquesta esmena i es passa a signatura. 
    
3.3.3.3.----    Informacions de la presidènciaInformacions de la presidènciaInformacions de la presidènciaInformacions 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 l’empresa guanyadora i signat el contracte 
per la redacció del projecte. A partir d’aquí tenen 4 mesos per fer el projecte. La previsió és començar la 
licitació al desembre i inici d’obres al primer semestre 2019. 
 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 què es va instar a Endesa a assumir una part del projecte (redacció 
i direcció d’obres). 
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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: 
La setmana passada vam tenir una visita in–situ amb veïns i veïnes a la riera que es va convocar via les 
associacions de veïns. Es va acordar fer una sessió monogràfica amb els veïns i veïnes més propers a la 
riera per tornar a explicar el projecte de naturalització. Vam acordar que faríem una bustiada per 
informar  al màxim de veïns possible de la convocatòria. 
 
Sra. Sra. Sra. Sra. ValderramaValderramaValderramaValderrama : Victor Martinez l’altre dia va parlar sobre el projecte de naturalització de la riera, que 
ja estava aprovat, i hi havia un mes per a poder fer al·legacions. La data d’aquest projecte es del 5 d’abril 
de  2017, i no entenc que amb aquesta data  hi hagi un mes per a presentar al·legacions. 
SrSrSrSr    FernàndezFernàndezFernàndezFernàndez:  la data d’aprovació de la Junta de Govern es del 5 d’abril 2017, però fina ara no s’ha 
publicat al BOP, el període per a presentar al·legacions comença a comptar des de que es publica.  
Sra. Valderrama:Sra. Valderrama:Sra. Valderrama:Sra. Valderrama: quin projecte és el vàlid?  N’hi ha dos. 
Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny: hauria de ser el més recent, però igualment ens ho mirarem amb deteniment i us 
informarem.  
 
Consell d’Entitats: 
Sra. Fortuny pregunta als membres del Consell d’entitats si s’acorda convocar una reunió pel 20 de juny 
per fer balanç del funcionament del protocol per escollir els projectes de lliure disposició.  
S’acorda convocar la reunió per a aquesta data.  
Calendari de grups de treball i consells de barri: 
La voluntat es fer-vos arribar les dates dels consells de barri i propostes de calendari de grups de treball.  
S’ estableix una base , però en funció de les necessitats s’incorporaran altres grups de treball, 
especialment els que són sobre projectes,  ja que a vegades caldrà convocar els grups de treball en 
funció de com evolucionin els projectes.  

 
 

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
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4.4.4.4.----    Respostes a preguntes del darrer conRespostes a preguntes del darrer conRespostes a preguntes del darrer conRespostes a preguntes del darrer consellsellsellsell    
    
4.1.- Placa Avinguda Can Cabassa 
Pregunta: Encara no està col·locada la placa de l’Avinguda Can Cabassa. 
Resposta: La placa està encarregada i tan bon punt facin el subministrament s’instal·larà. La previsió 
aproximada d’instal·lació és d’ un mes. 
4.2.- Riera de Can Cabassa 
Pregunta: Encara que els informes diguin que les aigües que discorren no són nocives, les aigües fan 
pudor i inclús tenen vídeos d'abocament d'aigües brutes a la riera. També exposa que hi ha molta 
brutícia en general, com neumàtics. 
Resposta: L’aigua que circula per la riera compleix els paràmetres legals i així ho reflecteixen els 
informes. Setmanalment es realitzen assaigs de les aigües i hi ha establert un protocol d’actuació. És 
possible que de tant en tant algú aboqui aigua bruta. 
Es va realitzar visita tècnica el 30 de maig per explicar l’estat del projecte i les actuacions previstes fins 
que s’iniciïn les obres. 
Es realitzarà una visita tècnica amb el veí que no va poder assistir a la visita. 
S’està programant una sessió explicativa dels projectes del torrent del Xoriguer i de Can Cabassa per 
als veïns/es més propers. 
4.3.- Pintades a la Plaça Doctor Pila 
Pregunta: Hi ha moltes pintades a la Plaça Doctor Pila i  fa pena. 
Resposta: Es va realitzar la neteja de les pintades els dies 23 i 29 de març. 
 
Sra. ValderramaSra. ValderramaSra. ValderramaSra. Valderrama pregunta que com pot ser que en les analítiques no surti que s’han abocat aigües 
brutes.  
Sra. Casals:Sra. Casals:Sra. Casals:Sra. Casals: si un veí avisa que ha vist un color diferent en l’aigua, quan hi van els inspectors i tècnics a 
fer l’analítica , de vegades només si passen un parell de dies ja no es detecta. Es fan dos tipus 
d’actuacions, quan algun veí denuncia i d’ofici. 
    
5. 5. 5. 5. ----Dació de compte dels grups de treball i altres reunionsDació de compte dels grups de treball i altres reunionsDació de compte dels grups de treball i altres reunionsDació de compte dels grups de treball i altres reunions    
 
5.15.15.15.1----    Grup de treball de projectes de lliure disposició (14/05/20Grup de treball de projectes de lliure disposició (14/05/20Grup de treball de projectes de lliure disposició (14/05/20Grup de treball de projectes de lliure disposició (14/05/2018)18)18)18)  informa Sra. CasalsSra. CasalsSra. CasalsSra. Casals :  
    
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. 
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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. 
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. 
 
5.1 G5.1 G5.1 G5.1 Grup de treball de qualitat urbana (23/05/2018)rup de treball de qualitat urbana (23/05/2018)rup de treball de qualitat urbana (23/05/2018)rup de treball de qualitat urbana (23/05/2018)        Informa Sra.  CastanyerSra.  CastanyerSra.  CastanyerSra.  Castanyer:     
 
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:   
  

PeríodePeríodePeríodePeríode ActuacionsActuacionsActuacionsActuacions 

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

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.    

 
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 re-
urbanització, a excepció de carrers amb alguna singularitat (Passeig del Baixador, Josep Trueta). 
Actualment s’està fent un pla de risc de l’arbrat s’està fent un pla de risc de l’arbrat s’està fent un pla de risc de l’arbrat s’està fent un pla de risc de l’arbrat per valorar quins arbres de la ciutat requereixen 
d’accions específiques (risc de caure per ventades, malalts, etc...)  
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Sr. Lolo:Sr. Lolo:Sr. Lolo:Sr. Lolo: avui hem tingut una reunió amb Jordi Torrijos per contrastar dades, i hem quedat que la 
setmana vinent  farem una visita pel barri perquè puguin veure in situ les mancances que hi ha als 
arbres. 
 
Reparació de voreres en mal estat: 
L’11 de juny 11 de juny 11 de juny 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 300.000300.000300.000300.000€ per a Mira€ per a Mira€ per a Mira€ per a Mira----sol, La Floresta i Les Planessol, La Floresta i Les Planessol, La Floresta i Les Planessol, 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 s’està s’està s’està 
treballant la possibilitat de reclamar a la Juntatreballant la possibilitat de reclamar a la Juntatreballant la possibilitat de reclamar a la Juntatreballant la possibilitat de reclamar a la Junta promotora. 
 Plaça Doctor Pila: 
S’hi han plantat nous arbres i plantes enfiladissesnous arbres i plantes enfiladissesnous arbres i plantes enfiladissesnous arbres i plantes enfiladisses, s’ha posat regregregreg i s’ha fet una jardinera d’obra al jardinera d’obra al jardinera d’obra al jardinera d’obra al 
carrer Josep Trueta carrer Josep Trueta carrer Josep Trueta carrer Josep Trueta per tapar el mur de les escales des de dalt. Queda pendent la pèrgola pendent la pèrgola pendent la pèrgola 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. 
Problemes amb els contenidors al barri de Can Mates:   
Està previst substituir els contenidors soterratsprevist substituir els contenidors soterratsprevist substituir els contenidors soterratsprevist 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. 
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 públicatermini d’un mes d’exposició públicatermini d’un mes d’exposició públicatermini 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 torcobriment del torcobriment del torcobriment del torrent, ja s’ha redactat el rent, ja s’ha redactat el rent, ja s’ha redactat el rent, ja s’ha redactat el 
projecte bàsic projecte bàsic projecte bàsic 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 (22.500 places de zona verda a Sant Cugat (22.500 places de zona verda a Sant Cugat (22.500 places de zona verda a Sant Cugat (250 a Mira50 a Mira50 a Mira50 a Mira----sol)sol)sol)sol) per: fomentar la rotaciófomentar la rotaciófomentar la rotaciófomentar la rotació, 
millorar l’accés a l’aparcament del veïnatl’aparcament del veïnatl’aparcament del veïnatl’aparcament del veïnat i reduir la congestió i la contaminacióreduir la congestió i la contaminacióreduir la congestió i la contaminacióreduir la congestió i la contaminació. Durant l’estiu es Durant l’estiu es Durant l’estiu es Durant l’estiu es 
farà un balanç del funcionamentfarà un balanç del funcionamentfarà un balanç del funcionamentfarà un balanç del funcionament i s’aprovarà el reglament d’ús. Passat l’estiu s’implementaran els 
ajustaments que es valorin necessaris. 
Arranjament de la zona de terra a tocar el Camp de futbol de Mira-sol:  
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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. 
 
Intervencions:  
Sr. MartiSr. MartiSr. MartiSr. Marti : fa 4 anys que dic que al c/ Astúries hi ha un terreny molt brut i no es fa res. Em van dir que 
s’avisa al propietari i si no ho fa l’Ajuntament , però continua igual.  
Sobre l’Àrea Verda hi ha gent que treu el cotxe fora ocupant una zona d’estacionament d’àrea verda i 
lloga el parquing . 
Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny: un cop instaurada l’Àrea Verda, caldrà fer ajustos des de l’àrea de Mobilitat,  identificant 
les diferents necessitats del territori. Us mantindrem informats dels ajustos que es facin. 
Sr. Lolo :Sr. Lolo :Sr. Lolo :Sr. Lolo : no s’ha parlat de la neteja d’escocells. Segons les dades que ens heu enviat, a Mira-sol s’han 
fet un 32% del total. Aquesta informació  es veritat, caldrà revisar-ho. 
Hi ha una  projecte  de comunicació Mas Gener- Can Cabassa – Eroski, però mai tenim informació. 
Únicament sabem que es tracta d’un pont per darrere de Can Ametller cap a l’Eroski. 
Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny: és un tema de Territori. Parlarem amb Antoni Serra i que ens doni mes informació .  
Sra. LafuenteSra. LafuenteSra. LafuenteSra. Lafuente: respecte al tema de La Farga, quan sapigueu la data en que es farà l’obra, si serieu tan 
amables de comunicar-ho als membres del Consell de Barri amb dos objectius: per informar si algú 
se’ns adreça, i minimitzar la alarma que es pugui crear en els veïns.  
Sr. ÀngelSr. ÀngelSr. ÀngelSr. Àngel: no he vist que al pla de voreres estiguin les del carrer Burgos, que penso són prioritàries.  
Ho apunto per a completar el pla de voreres com heu demanat. 
 
5.2 V5.2 V5.2 V5.2 Visita a isita a isita a isita a la riera de can cabassa (30/05/2018)la riera de can cabassa (30/05/2018)la riera de can cabassa (30/05/2018)la riera de can cabassa (30/05/2018)....        Sra. CasalsSra. CasalsSra. CasalsSra. Casals informa :     
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. 
 
Sr. Lolo:Sr. Lolo:Sr. Lolo:Sr. Lolo: en referència al mosquit tigre el protocol que hi havia era insuficient per combatre la 
problemàtica que teníem a Mas Gener. L’any passat es va dotar en 35.000€ de Lliure disposició per 
potenciar el tractament. Enguany hi hauria que considerar que aquests diners surtin d’alguna partida 
per potenciar tot el tema del mosquit . 
Sra. CasalsSra. CasalsSra. CasalsSra. Casals: amb aquests 35.000€ que comentes es van contractar diferents actuacions, com la 
informació port a porta, actuacions a la via pública  i la neteja desbrossada i retirada de voluminosos 
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de la riera. Pel que fa a la desbrossada,  les actuacions estan programades, la retirada de voluminosos 
es fa quan hi ha necessitat . Pel que fa a les inspeccions a la via pública, ja s’han incrementat en el servei.  
Sr. Lolo:Sr. Lolo:Sr. Lolo:Sr. Lolo: tens dades d’aquestes actuacions? 
Sra. Casals:Sra. Casals:Sra. Casals:Sra. Casals: no les tinc aquí però us les puc passar.  
Sr. Lolo:Sr. Lolo:Sr. Lolo:Sr. Lolo: en aquest document que passeu als veïns, seria interessant que  poséssiu el telèfon per avisar 
quan s’observa un abocament.  
 
5.3 Reunió Tobogans Can Mates5.3 Reunió Tobogans Can Mates5.3 Reunió Tobogans Can Mates5.3 Reunió Tobogans Can Mates    ((((23232323/05/2018)/05/2018)/05/2018)/05/2018).  .  .  .  Sra. CastanyerSra. CastanyerSra. CastanyerSra. Castanyer  informa : 
Hi ha malestar en el veïnat per la problemàtica que suposa a nivell de mobilitat, afluència de gent, soroll 
etc... Els veïns  van plantejar la possibilitat de canviar els tobogans de lloc, però no es va assumir el 
compromís perquè implica una despesa que actualment no està contemplada en el pressupost (uns 
80.000 €) . Es va acordar fer actuacions de millora per pal·liar la situació, com per exemple posar àrea 
verda d’aparcament a l’entorn en cap de setmana, reforçar la presència d’agents cívics i policia local 
per evitar que s’instal·lin  aquests grans grups, millorar els talussos del voltant, la vegetació del c/ 
Ramon Llul i posar coixins berlinesos. 
    
Sra. CasadevallSra. CasadevallSra. CasadevallSra. Casadevall: els veïns es queixen que els agents cívics no funcionen, es queixen que van de 3 en 3 i 
a zones que no són conflictives. Demanem més seguretat i que funcioni, si cal, via policia local.  
Sra. Fortuny: Sra. Fortuny: Sra. Fortuny: Sra. Fortuny: el director de Seguretat, Jaume Gonzalez farà una revisió de l’actuació dels agents cívics 
per veure si es adequada allà.  
Veïna :Veïna :Veïna :Veïna : no estic d’acord amb el sistema de l’àrea verda, per que hi ha barris que estan molt mal 
comunicats, com Mas Gener i per a desplaçar-nos  altres zones de Sant Cugat hem d’anar en cotxe.  
Sra. FortunySra. FortunySra. FortunySra. Fortuny: ara s’està fent un anàlisi de la implantació de l’àrea verda, i després de l’estiu segur que 
hi ha ajustos. L’objectiu es millorar la qualitat de l’aire. El sistema de transport a la demanada a Can 
Barata està funcionant molt bé. Es podria analitzar per a Mira-sol implantar aquest tipus de transport. 
Ho traslladarem a l’àrea responsable. 
 
5.4. Re5.4. Re5.4. Re5.4. Resum resum resum resum reunions Pla de Millora Urbana de Can Cabassaunions Pla de Millora Urbana de Can Cabassaunions Pla de Millora Urbana de Can Cabassaunions 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. 
 
Sra. ValderramaSra. ValderramaSra. ValderramaSra. Valderrama: per a quan es preveu aquesta millora? 
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Sra. FortunySra. FortunySra. FortunySra. Fortuny: es tracta d’un tema  a llarga termini, abans cal fer tota la modificació urbanística, no 
podem concretar data encara.  
 
 
6. 6. 6. 6. ----Estat dels tràmits per a la reducció del soroll de l’ AP7Estat dels tràmits per a la reducció del soroll de l’ AP7Estat dels tràmits per a la reducció del soroll de l’ AP7Estat dels tràmits per a la reducció del soroll de l’ AP7    
 
- 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. 
 
Sr. Lolo :Sr. Lolo :Sr. Lolo :Sr. Lolo : al darrer Consell de Barri el regidor del PP ens va parlar d’un document on deia que 
s’executarien les pantalles i es licitarien les obres a principis de 2019. Joan Puigdomenech li va demanar 
aquest escrit i m’agradaria saber si s’ha aconseguit.  
Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny: al Sr. Benejam realment li van donar aquesta informació, però en el moment que va 
demanar la concreció per escrit no  ha pogut obtenir el document . Hem d’anar al Contenciós   
Dóna la benvinguda al Sr. Barbany , que s’incorpora al consell de barri a les 20:25h. 
Sra. Lafuente:Sra. Lafuente:Sra. Lafuente:Sra. Lafuente: en quan  a l’iter processal, com ajudarà l’Ajuntament al veïns, en quant als costos etc..  
Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny: l’Ajuntament es fa càrrec de tot. 
Veí:Veí:Veí:Veí: quan de temps s’espera a la no resposta per poder preparar el contenciós. 
Sra. Casals:Sra. Casals:Sra. Casals:Sra. Casals: des del 3 de maig comptem 3 mesos. 
    
7. 7. 7. 7. ––––Festa Major Festa Major Festa Major Festa Major . . . . Informa Sra. Valderrama:        
Serà els dies 6, 7 i 8 de juliol6, 7 i 8 de juliol6, 7 i 8 de juliol6, 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. 
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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.  
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. 
 

Sra. ValderramaSra. ValderramaSra. ValderramaSra. Valderrama comunica en nom de la Coordinadora que es sol·licita una dotació pressupostària 
pròpia.  
Sra. FortunySra. FortunySra. FortunySra. Fortuny: ja la tenen. Ja els trucarem i em reuniré amb ells . Hi ha actuacions que assumeix Cultura 
per facilitar les gestions.  
Sra. ValderramaSra. ValderramaSra. ValderramaSra. Valderrama : hauria d’aparèixer la informació de la festa major al Som Mira-sol. 
 
8.8.8.8.----    Torn  obert Torn  obert Torn  obert Torn  obert     de paraules de paraules de paraules de paraules : : : :     
    
Veïna: Veïna: Veïna: Veïna: vinc en representació dels veïns i veïnes que vivim al voltant del Casal i demanem que es tingui 
en compte el volum i el civisme, que es tingui en compte baixar el volum  per a que tothom pugui gaudir 
la festa.    
Sole (vSole (vSole (vSole (veïnaeïnaeïnaeïna)))): : : : l’arbrat de Mira-sol    genera dificultats de pas a tot el barri, aixeca les voreres i les tanques. 
Hi ha risc de caiguda de vianants i moltes deficiències en molts carrers a tot Mira-sol. També hi ha plaga 
de coloms i els excrements son insalubres. 
Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny: és cert el problema de l’arbrat i és per això que hi ha una planificació, però no es poden 
fer tots de cop. Proposo fer una passejada amb els representants de les associacions de veïns per veure 
les deficiències i problemes d’arbrat. 
Veïna :Veïna :Veïna :Veïna : el tema que vull parlar té a veure amb la seguretat. En un termini de 15 dies han entrat a 3 cases 
a Mas Gener, al voltant de la zona rambla Baixador/ plaça Plataners . Demano que hi hagi més vigilància. 
Darrerament hi han molts incidents d’aquest tipus.  
Jose Miguel Garcia (veí) :Jose Miguel Garcia (veí) :Jose Miguel Garcia (veí) :Jose Miguel Garcia (veí) : pregunta si l’Ajuntament té previstes accions per lluitar contra la “okupació. 
Hi ha moltes cases okupades i és un problema per al barri. 
Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny: com a equip de govern no estem a favor de la okupació, sabem quines són, estan 
censades,  però si el propietari no denuncia no hi podem fer res des de l’Ajuntament .  
Veïna:Veïna:Veïna:Veïna: informa d’una entrada, un robatori a altra casa. 
Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny: demà tenim junta de Govern i informaré a la tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana. 
Sr. Lolo:Sr. Lolo:Sr. Lolo:Sr. Lolo: La setmana vinent tenim taula de treball de Seguretat,  on identifiquem on estan les cases 
okupades. A Mira-sol hi ha 12 denunciades, 5 de les quals estan a Mas  Gener.  
Dóna les gràcies a la coordinadora per l’esforç que fan per a la Festa Major. 
Sra. Lafuente Sra. Lafuente Sra. Lafuente Sra. Lafuente  informa :  
- S’ha incrementat la població de garses  a Can Rabella.  
- Necessitat d’arranjar voreres i terra de l’Av. Pompeu Fabra per sota del pont de Can Mates 
- Portem dues setmanes i mitja sense llum al camí de Sant Cugat al Papiol de la estació cap al Casal, si 
que hi ha llum a la alçada de l’escola Catalunya.  
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- Prega a la comissió de la festa major que hi ha pocs “xiringuitos” amb taules i cadires,  estaria bé que 
hi haguessin més taules i cadires al menys 
- Al camp de Mira-sol , el cap de setmana s’introdueixen persones al camp i juguen.  
- La vorera del camí de Sant Cugat al Papiol al costat de la escola Catalunya té mes arbrat i rellisca, 
dificulta el córrer i anar en bicicleta 
Sr. Angel:Sr. Angel:Sr. Angel:Sr. Angel: el dia 12 tenim el Grup de Treball de Seguretat, potser estaria bé posar-se amb contacte amb 
els Mossos perquè ens donin dades de què està passant i les mesures, sembla que els robatoris han 
augmentat .  
Pel que fa a la informació del Consell de Barri, seria interessant que els projectes que s’aproven per a 
Mira-sol estigueren disponibles i es pogueren consultar.  
En quant a les torres d’alta tensió i pantalles autopista no hi veig solució propera, el tema és massa 
llarg.  
Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny:Sra. Fortuny: Respecte a l’exposició dels projectes prenem nota, és molt bona idea.  
Dóna per finalitzada la sessió a les 21:00 h .  
 

 

 

 
Joan Puigdomènech      Xavier Barbany    
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