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CONSELL DE BARRI DE MIRA-SOL 

 
ACTA DEL  CONSELL D’ENTITATS 

 

 

 
Data: 11/07/2018 
Lloc: Casal Mira-sol 
Hora inici: 18.35h 
Hora final: 20.01h 
 
Assistents: 
Xavier Barbany, sotspresident  del Consell de Barri 
 Antonio Garcés, Associació Hort de Mira-sol 
David Fernández, PDECAT 
Imma Valderrama, AVV Sant Joan  
Pep Ordóñez,  DXoc Teatre 
Juan Ángel de la Peña, Mira-sol Teatre 
Josep M. Àngel, ICV 
Eva Lafuente, ERC 
Josep Lluís Lolo, AVV Mas Gener 
 Iona Casadevall, AVV Can Mates 
Magalí Robin, AVV Can Cabassa-Mas Gener 
Marina Casals, sotsdirectora de Participació Ciutadana 
Albert Mallol, tècnic de Participacio Ciutadana 
 

Temes tractats 
 
-Es fa lectura de les modificacions incorporades  a l’esborrany del protocol de lliure disposició 
2018 a proposta de les entitats en la reunió celebrada el passat 20 de juny. 
 
-S’acorda incorporar un nou punt com a última fase del calendari del procés (punt 6 de 
l’esborrany), indicant que el Consell d’Entitats farà el seguiment dels projectes aprovats i que 
es facilitarà informació sobre la previsió de calendari d’execució dels projectes. 
 
-S’acorda enviar el text amb aquesta modificació als membres del Consell d’entitats i portar 
el protocol a aprovació al proper Consell de Barri, que  tindrà lloc el  20 de setembre.  
 
-Al llarg de la revisió del text del protocol,  es posen sobre la taula diverses qüestions relatives 
al procés de lliure disposició, com la fase d’informació a la ciutadania,  el foment de la 
participació dels veïns i veïnes,  els canals de votació, la selecció de propostes per part del 
Consell d’entitats, així com el seguiment dels projectes aprovats. 
 
-Es fan propostes per tal de reforçar la informació  i difusió del procés a la ciutadania, com 
enviar informació a les llars, posar informació al butlletí Som Mira-sol i al TOT Sant Cugat, fer 
accions amb  presència al carrer. 
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-Es valora com a positiva l’obertura  del procés de lliure disposició a la participació de la 
ciutadania, possibilitant que facin propostes i que les votin.  
-Es demana que en la fase de cribatge de propostes per part del Consell d’entitats, no es limiti 
la participació. 
-Es demana reforçar el seguiment dels projectes aprovats pel Consell de Barri per part del 
Consell d’Entitats. 
-Es demana incloure la prevsió de calendari d’execució de les obres, per tal de tenir 
información actualitzada sobre l’evolució dels diferents projectes. 
 
Altres temes tractats:  
 
-l’AVV Can Cabassa informa que els darrers dies s’han  produït  alguns robatoris a Can 
Cabassa. 
-Com a temes a incorporar al Consell de Barri de setembre es proposen els següents punts:  
 
 -Piscina / complex esportiu 
 -Riera Can Cabassa / Torrent Xoriguer 
 -Soroll AP7 
 -Torre d’alta tensió. 
 
-Es posa sobre la taula la política de subvencions de l’Ajuntament a les entitats. Es reclama 
més aportació municipal al finançament de les associacions. Es debat sobre el funcionament 
de les associacions de veïns i el seu futur i per part d’alguns assistents es critica el poc suport 
de  l’administració local. 
 
-Es reclama un major compromís  de l’Ajuntament amb l’impuls de la coordinadora cultural i  
es reclamen més recursos econòmics per organitzar activitats culturals. 

 
 
 
Sant  Cugat del Vallès,  12 de juliol  de 2018 


