ACTA GT QUALITAT URBANA DE MIRA-SOL
Data: 13/09/2018
Hora: 18 h
Lloc: Casal Mira-sol
Assistents:
Xavier Barbany, sots president del Consell de Barri
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:
Víctor Martínez, director d’àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat
Albert Muratet, cap del servei de Mobilitat
Ester Castanyer, tècnica de comunicació d’Acció als Barris
En representació de les entitats:
Inma Valderrama, AVV Sant Joan
Magalí Robín, AVV Can Cabassa i Mas Gener
Jordi Planas, AVV Turó de Can Mates
Josep Lluís Lolo, APV Mas Gener
Josep Martín, APV Mas Gener
Antonio Garcés, Associació Hort Mira-sol
En representació dels grups polítics municipals:
David Fernández, PDeCAT
Josep Maria Àngel, ICV
José Miguel Garcia, C’s

TEMES TRACTATS DE QUALITAT URBANA:

1. Darrers tràmits del projecte de naturalització de la riera de Can Cabassa, dels dos

trams. (ICV)
TRAM ENTRE POMPEU FABRA I PASSEIG DEL NARD:
•

LICITACIÓ OBRES: Iniciada la tramitació de l’expedient per passar a contractació.
(EXP. 26342/2018)
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•

LICITACIÓ DO+CSS+DA DE LES OBRES. (1) Iniciada la tramitació de l’expedient
per passar a contractació. (EXP. 26344/2018)

TRAM ENTRE XORIGUER I PISTES DE MAS GENER:
•

LICITACIÓ OBRES: en marxa la tramitació de les expropiacions.

•

LICITACIÓ DO+CSS+DA DE LES OBRES: Pendent d’iniciar la tramitació de
l’expedient.

2. Cobriment de la riera de Xoriguer (ICV)
S’ha iniciat la tramitació de l’expedient per licitar la redacció del projecte executiu.
3. Il·luminació del Camí al Papiol (AAVV Sant Joan)
- Des del c/Victòria
- Alerta per porcs senglars
- Perill de robatoris
- Pas d’infants
La proposta és substituir l’enllumenat a la vorera del carril bici des del c/ Jaen fins a c/
Vitòria (550 m aprox.). Es retirarà l’enllumenat existent en aquesta vorera (actualment
cada tres arbres) i s’instal·larien columnes com les del Pg. Francesc Macià amb doble
llumenera cada dos arbres. La despesa seria aproximadament de 142.647,64 € (IVA
inclòs) i s’executarà al 2019.

4. Embornals enfonsats c/ Zaragoza (AVV Sant Joan)
S’ha detectat una reixa transvers al c/ Saragossa amb c/ Sant Cugat al Papiol. Està
previst que la brigada ho arregli durant la primera quinzena d’octubre

5. Camp de futbol: porta oberta sovint a les nits i parterres exteriors per fer (AVV Sant
Joan)
Està previst que a l’octubre es faci l’execució del tram sense vorera (corresponent a la
façana Pg. del Roser) amb l’empresa de manteniment de voreres.
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6. Zona estació HGC: cartell de situació amb adhesius que impedeixen que es vegin i
manca d’il·luminació en el tram a l’estació (AVV Sant Joan)
Es passa nota perquè netegin els cartells i retirin els adhesius. De la il·luminació, es
tornarà a demanar als responsables de l’HGC que ho posin en marxa.
7. Relació dels treballs fets en manteniment de voreres (AVV Sant Joan):
En les darreres setmanes s’han arranjat els carrers Terrissers, Leon, Lugo i Andes.
Actualment s’està treballant als carrers Saragossa i Tarragona, Pamplona i al camí de
Sant Cugat al Papiol.
Llistat de manteniment previst:
S’annexa un document amb la planificació de neteja viària i recollida d’escombraries de
setembre i octubre.
Properes actuacions previstes:
Es preveuen actuacions als següents carrers: Vigo, Lanzarote, Josep Trueta i av. Can
Cabassa, Sevilla, Santander, Nicaragua, Irun, Pg. Baixador i Pg. Roser.
Data prevista per a la propera reunió sobre rieres:
No hi ha prevista cap reunió fins que no hi hagi novetats respecte als temes abans
esmentats.
8. Soroll autopista AP -7 (AVP Mas Gener)
No hi ha novetats respecte l’execució dels treballs. S’ha fet una consulta per comprovar
el que semblava un imminent inici de les obres però no hi ha res de nou. El Sr.
Puigdomenech ha enviat una carta a la Dirección General de Carreteras demanat una
reunió i l’alcaldessa ha escrit a la nova Delegada del Govern espanyol perquè faci
mediació.
9. Reunió pendent sobre poda (AVP Mas Gener)
Hi va haver una reunió abans de vacances d’estiu i ara, un cop el Cap de Servei de Parcs
i Jardins torni de vacances, se’n convocarà una altra.
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10. Voreres (AVP Mas Gener)
Tractat al punt 7
11. Pista Esportiva (AVP Mas Gener)
Els representants veïnals diuen que hi ha temes que estan pendents (porteries fora
norma, paviment, etc) i que Esports hi va anar a mirar-s’ho. Es demanarà als tècnics
d’esports com està el tema. També es reitera la petició a Qualitat Urbana de posar
paviment entre la vorera i la rampa per tal que el camí tingui continuïtat.
12. Asfalt (AVP Mas Gener)
Està en procés de licitació per contractar una empresa que durà a terme treballs de
millora de paviments. Els representants veïnals enviaran proposta de prioritats a
millorar i un cop analitzada es farà una reunió in situ.
13. Pantalles acústiques Mas Gener (ICV)
Ídem punt 8
14. Eliminació torre d’alta tensió Mas Gener (ICV)
Hi ha prevista una reunió entre els ajuntaments de Sant Cugat i Rubí, l’ICAEN i Endesa a
finals de setembre.
15. Plantacions al parc infantil Ignasi Barraquer (AVV Can Cabassa)
Previst per la propera campanya de plantació a la tardor.
16. Plaça Doctor Pila (AVV Can Cabassa)
Pendent de tenir una reunió amb el veïnat per decidir la ubicació exacta de la pèrgola.
17. Calendari de millores dels parterres (AVV Can Mates)
No hi ha calendari establert: es va reparant en funció de la disponibilitat ja que és una
tasca que es fa amb recursos de la brigada de parcs i jardins.
18. Calendari de canvi de contenidors (AVV Can Mates)
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A final de mes tindrem l’informe de l’empresa concessionària sobre l’estat dels
contenidors soterrats i aleshores es prendrà una decisió.
19. Neteja del solar a Pere Serra que ja es va demanar al últim grup de treball i hi ha un
munt de rates. (AVV Can Mates)
S’ha demanat informació de les actuacions fetes als solars buits que hi ha davant del parc de
tobogans entre Ramon Llull i Pere Bosch.

20. Millora enjardinats del parc dels tobogans (AVV Can Mates)
S’està finalitzant el projecte per millorar l’espai entre els tobogans i es licitarà amb
càrrec al pressupost del 2019.
21. En quina ubicació es farà la pista esportiva que es va demanar als pressupostos de
lliure disposició. (AVV Can Mates)
Pendent de decisió. Els veïns fan una consulta sobre la possibilitat d’instal·lar-la al
terreny al costat de l’escola Turó de Can Matas.
22. Neteja a la zona de l’escola ciutat d’alba. Demanem que els treballadors de les
constructores tinguin una zona on menjar i no al mig de les voreres. (AVV Can
Mates)
Es fa la neteja però el tema de les constructores s’ha d’analitzar per part de Territori. A
l’estiu ja es va parlar amb les empreses però el tema persisteix.
23. Estat de totes les construccions noves que es faran i quina és la previsió. - quina és
la neteja del parc de socialització de gossos (AVV Can Mates)
Es demana informació a Territori.
Altres temes fora de l’ordre del dia:
-

Demanen cistelles de bàsquet petites per a que els nens petis puguin jugar.

-

Demanen informació en quin punt es troba l’expedient d’arranjament del terreny
ubicat al carrer Camèlies/Tarragona.
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-

S’informa que la incidència que hi va haver al juny amb la recollida de sacs de poda
ja s’ha resolt però que hi ha sacs que no poden recollir-se perquè hi ha molts
impropis. Es demana fer una campanya informativa sobre la recollida de poda i
també dels voluminosos.

MOBILITAT
1. Informació sobre llums LED als passos de vianants (AVV Sant Joan)
S’estan posant balises de LED a uns 80 passos de vianants de tot el municipi, dels quals
uns 20 són a Mira-sol. La voluntat és anar-los ampliant progressivament.
2. Pas de vianants a la zona verda de davant de l’HGC: poca visibilitat a la nit (AVV
Sant Joan)
S’acorda estudiar incloure aquest pas en l’actual campanya de col·locació de llums LED.
3. Informació sobre mobilitat a la zona on es farà la piscina (AVV Sant Joan)
No es preveu que hi hagi una dificultat afegida per la construcció del complex esportiu,
però això s’estudiarà i resoldrà amb el projecte.
4. Nomenclàtor de las rotondes: cal donar a conèixer els noms ja que la majoria de
gent els desconeix (AVV Sant Joan)
S’adjunta un plànol amb la denominació i es planteja l’opció de fer alguna campanya
comunicativa per donar a conèixer aquest nomenclàtor.
5. Senyalització de l’entrada al pàrquing del Mira-sol Centre. (AVV Sant Joan)
Els veïns plantegen que molta gent que ve de Mira-sol gira a l’esquerra per entrar al
centre comercial, tot i que hi ha un senyal d’obligació de seguir recte. Es considera que
la senyalització és confusa i s’acorda que es millorarà per reforçar la seguretat.
6. Nova senyalització (stop) C/ Zaragoza Rambla Jardí (AVV Sant Joan)
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Degut a problemes de visibilitat per a l’entrada a alguns aparcaments del carrer
Saragossa, i tenint en compte que el carrer Saragossa té un canvi de rasant a la cruïlla
amb la Rambla del Jardí, es van instal·lar bandes reductores de velocitat i es van
ressituar els Stops al carrer Saragossa enlloc de la Rambla del Jardí (queda un stop
anterior que s’ha de retirar). El Sr. Martínez explica que va ser una decisió presa la
darrera setmana de juliol atès la perillositat manifesta i ara s’està estudiant dins el marc
de la comissió de Mobilitat de l’EMD.
7. Posar senyals al carrer Josep Irla com els del carrer Vallseca perquè no s’aparqui
de cara. (AVV Can Mates)
S’acorda posar els senyals.
8. Senyalització pel pàrquing del CAP. El que han fet és el pàrquing definitiu? (AVV Can
Mates)
L’aparcament és provisional, mentre Promusa no fa un aparcament definitiu. S’acorda
revisar i millorar la senyalització actual per fer-la més entenedora.
9. Diferenciar l’entrada i la sortida del pàrquing provisional (AVV Can Cabassa)
S’acorda que l’accés de davant de l’av. Can Cabassa (on hi ha la P de pàrquing) sigui
l’entrada i que l’altre accés sigui la sortida. Es senyalitzarà en aquest sentit.
Temes fora de l’ordre del dia:
-

El Sr. Muratet explica que s’està treballant perquè la Línia 11 del bus, que dóna servei
a Mira-sol i portava l’alumnat a l’IES Leonardo da Vinci a la carretera de Rubí ara vagi
fins al nou institut, a Volpelleres. Es fa efectiu el dilluns 17 de setembre.

-

Els veïns de Can Cabassa i Mas Gener demanen que es replantegi l’àrea verda
d’aparcament a Can Cabassa. Argumenten que està buida sempre i que la pressió
s’ha traslladat a Mas Gener. El Sr. Muratet explica que ara s’analitzarà el
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funcionament i ocupació de les àrees verdes i recorda que quan es va fer el Pla de
Mobilitat, al 2014, el veïnat de Can Cabassa la van demanar.
-

S’han tirat senyals de trànsit al carrer Josep Irla i davant del DIR: se’n pren nota per
reposar-los.

-

S’apunta que la marquesina de l’autobús del carrer Josep Irla està malmesa:
actualment s’estan substituint les marquesines.

-

El panell informatius que hi ha a HGC no es veu: es mirarà per resoldre-ho.

-

L’AVP Mas Gener demana informació sobre les connexions de Can Cabassa amb el
Sant Cugat Centre Comercial i de Mas Gener amb Rubí.

-

Es demana poder consolidar l’espai que hi ha a tocar de la posta de Mas Gener com
a circuit de curses de cotxes teledirigits: cal aclarir la titularitat del terreny i si està
afectat pel projecte de naturalització de la riera. El veïns presentaran una instància
a l’Ajuntament.

No havent-hi més intervencions, la reunió finalitza a les 19:40 h.
Annexos:
-

Planificació actuacions de neteja setembre i octubre
Plànol nomenclàtor de rotondes
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