
 

 

CONSELL BARRI MIRA-SOL 

TEMES GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA I MOBILITAT  - 8/01/2019 

1. Hi ha sots de grans dimensions al pàrking del costat del HGC. Caldria netejar la 

vegetació del voltant. 

Arranjament del pàrking es farà durant aquest mes de gener per part de la brigada 

2.   Els bufadors no recullen les fulles al final del carrer Guadalajara. 

El carrer Guadalajara es divideix en 2 rutes, M1 i M2, que es troben separades per la 

Rambla Baixador. 

La major part del C/Guadalajara s’inclou a la ruta M2. La neteja general d aquest carrer, 
excepte el voltant dels contenidors, es realitza mitjançant un equip conformat per una 
escombradora, un peó especialista i un conductor de segona equipats amb un bufador 
elèctric.  

Les darreres neteges d aquesta ruta han estat: 

 

 Data Vehicle 

Ruta M2 30/12/2019 2253BDY 

07/01/2020 2253BDY 

 

A continuació, es detallen les neteges de la ruta M2 mitjançant seguiment GPS al carrer 

Guadalajara: 

 



 

30/12/2019 (Ruta M2): 

 
 

 

07/01/2020 (Ruta M2): 

 

 



 

Finalment, s adjunten fotografies de l estat del tram final del C/Guadalajara a data 

08/01/2020, on queda palès el pas del servei. Estat general:  
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Incidències detectades:  
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Les incidències son conseqüència de l època de la caiguda de la fulla, en la que no netegem els carrers 

a fons, si no que ens dediquem a retirar la màxima quantitat de fulla possible. La propera neteja ja es 

realitzarà de manera acurada. També podem observar que la brutícia acumulada al pàrquing del 

restaurant, acaba embrutant la vorera.   

3. Hi ha arbres malalts als carrers Pompeu Fabra i Urals, estan plens d’insectes. (cochinilla) 
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Certament hi ha atac fitopatològic de caparretes ( cochinilla en castellà) i pugó. Atacs que es 

manifesten amb les calors,  per tant  deguts a les fortes èpoques de calors i al període del seu 

allargament d’aquest i darrers anys, ja que les calors estan anat  més enllà del normal (canvi climàtic).  

Això comporta que els atacs també s estenguin més enllà de les èpoques habituals i normals de calors.  

Ja hem fet tractaments (setembre 2019) i en seguirem fent. Ara els insectes estan en període de repòs 

hivernal i sense activitat pel fred,  i tornaran a actuar amb les primeres calors de la primavera, 

moment en que farem nous tractaments de lluita integral (ecològica) , sostenibles  i autoritzats  pel 

seu control. 

Si en les properes setmanes plou ens ajudarà i farà neteja de la melassa i restes que han originat 

aquests atacs, si no plou en 2-3 setmanes, llavors farem una neteja prèvia i complementaria amb 

sabons eclògics autoritzats. 

4. AVV Sant Joan demana que cal fer manteniment de les herbes parterres del camp de futbol. Potser 

es pot  posar geotèxtil i grava . 

Aquests dies de primers de gener tenim programat fer seguiment tècnic i de control de les herbes  dels 

parterres del camp de futbol. Vetllant i actuant  més a la primavera que es quan es desenvoluparan. 

5. Hi ha un arbre mort davant de l hort de Mira-sol. 

Ja s ha anat a inspeccionar-ho in situ ,  l arbre que hem localitzat esta ubicat dins el pati del casal i 

prop de la nova pèrgola i de la porta d accés de fusta a l hort. Al ser caducifoli esta sense fullatge per 

estar en període d atur vegetatiu hivernal, l arbre per tant esta fisiològicament viu i n o procedeix la 

seva supressió. El veïns asseguren que l’arbre és mort, tornarem a mirar-ho. 

6. Es pregunta quin criteri es segueix a l hora de posar bancs a la via pública. Hi ha espais amb molts 

bancs (com al camí que va a  l estació, darrere el tanatori) i d altres sense cap. 

Els criteris tècnics principals es basen en les majors necessitats, afluències i usos de persones, 

especialment a les vies primàries, secundaries, passeigs i avingudes  de comunicació entre  barris, 

casc urbà, d accés a serveis públics i de transports, parades d autobusos urbans, accessos i 

equipaments, idem. a escoles, mercats, llocs amb existència de persones majors, espais d estada, 

places, àrees  de jocs  infantils, espais d esports, parcs i jardins i altres. 

S`admeten suggeriments i propostes si es considera que hi ha llocs que en poden faltar. 

Rotonda can cabassa manca de bancs, abans hi havia dos bancs i es van treure. 

7. Manca de papereres als voltants de l Hospital General. 

Actualment, als voltants de l Hospital General tenim les següents papereres incloses dins del servei 

de neteja viària: 

- Carrer Pedro i Pons: 4 papereres 



 

 

9 

 

 

- Carrer Josep Trueta: 4 papereres 

A banda, hi ha 2 zones amb més papereres, però aquestes no es troben incloses dins del servei 
municipal de neteja viària. Històricament les va col·locar l Hospital, i ells s encarreguen de la seva 
recollida:  

- Zona 1: A l entrada de l Hospital 

- Zona 2: A l entrada del campus 

 

8. Llums que no funcionen al voltant de Hospital General 

Tornarem a insistir amb el cap de manteniment 

Continuen fallant dos leds del pas de vianants sentit cap a Rubí a la rontonda de Can Cabassa HGC 

9. Veí del carrer Gomera demana que cal arranjar la rasa que es va fer per el vial del gas. Es troba 

molt malmesa. 

NEDGIA comunicarà una actuació d urgència per eliminar el perill. 

10. Cobriment del Torrent del Xoriguer 

Tenim el projecte bàsic però cal encarregar el projecte executiu i la seva propera licitació. 
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-Caldria ampliar la riera de Can Cabassa on s ajunta amb el torrent Xoriguer. És un embut. 

Aquest problema es solucionarà un cop executat el projecte abans esmentat. 

11. El teatre de Mira-sol té problemes de seguretat a l escenari. Fa temps que s ha comentat. Quan es 

farà les actuacions? 

La brigada ho té programat per finals de mes de gener. 

12. Es demanen pèrgoles damunt arbres a la plaça Dr Pila, central de Can cabassa.   

Es comentarà el tema amb el departament de Via pública perquè recondueixi el tema. 

13. Plaça Dr Pila. Les taules i cadires fan soroll... La plaça reverbera pel soroll del ciment, caldria posar 

quelcom 

Estem estudiant si fem més plantacions per poder mitigar una mica el soroll. 

14. Cal fer el manteniment del carrer Fuerteventura plaça Pins.  

Ho hem anat a mirar, hi ha alguns punts degradats a la calçada però no són urgents, depenent de 

l’aprovació final del pressupost podrem actuar. 

15. Els cultius dels terrenys del c/ Astúries com estan? Pot ja el pagès cultivar?  Es pot afegir també als 

dos privats que falten (Promusa i Masia)? 

1.- Porció del terreny propietat de Laboratoris Esteve: 

Ja tenim el conveni de custòdia signat. 

2.- Porció de terreny propietat de Promusa: 

Tenim pendent de signatura el conveni de custòdia entre Alcaldessa i Promusa. 

3.- Porció de terreny propietat de Vibloc: 

Des de fa un parell de mesos estem parlant amb el representant de la immobiliària Vibloc, que en 

principi ha comentat que els hi sembla bé tirar endavant el contracte de custòdia, però encara ho 

estan estudiant. 
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17. Il·luminació al barri. On s han posat les noves llums? En molts llocs les branques tapen les llums. 

Sobre quin tipus de llum (més baixes perquè a l estiu no siguin tapades per fulles. Com les del 

Casal. 

Reduir l’alçada de les llumeneres no es considera una bona solució atès que aquesta alçada esta 

directament relacionada amb la inter distància entre columnes. Si bé, aquesta solució permetria a 

l’estiu salvar el fullatge, la poca alçada faria que durant tot l’any el punt mig (entre columnes) 

quedaria sempre a les fosques, tant a l hivern com a l’estiu.  

Estudiem cas a cas i es planteja solució individualitzada del cas. 

18. La plaça  de sota Can cabassa que es pot anar amb nens es podria tancar un espai per infants o 

separar l’espai dels gossos  

Tècnicament  i com a  criteri general sol ser adient separar l’espai de gossos dels, estem valorant les 

possibilitats d actuacions a fer en aquesta línia ja que requereixen del seu anàlisi i valoracions prèvies. 

Altres temes: 

Lavabo conductors busos plaça dels pins, paren a fer pipi allà. 

Poda lledoners, que facin una mica més la poda. 

Voreres i asfalt, els veïns passaran un llistat de punts on consideren que s’ha d’actuar. 

Riera en quin punt està l expropiació dels terrenys que faltaven. 

GRUP DE TREBALL DE MOBILITAT 

19. Manca de marquesines a Mira-sol 

Actualment a Mirasol hi ha marquesines noves a: Pl. Estació i CAP de Valldoreix. Hi ha marquesina 

també a: Ps. Nard, Avda. Bilbao, Pl. Pins (Mas Gener) I Fuerteventura. s’estan restaurant les antigues 

marquesines, i es podrien col.locar a llocs proposats com podria ser: Plaça dels Plataners,  al Camp 

de Futbol  i a la punta de baix de can Cabassa, Av. Madrid. 

20. Cotxes aparquen a les zones verdes al voltant del tanatori. 

Per una banda s’ha avisat a la Policia Local que en alguna ocasió ja ha multat. Per altra banda, també 

s’ha avisat a Parcs i Jardins, ja que es tracta de zones enjardinades. 

21. L AFA Ciutat d Alba valora positivament la vianantització del carrer Pere Ferrer i demana quan 

comença el periode de proves. 
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Hi ha reunió convocada amb veïns del carrer pel 14 de gener. Allà se’ls explicarà el projecte. A partir d 

aquell moment es podrà parlar de dates concretes. 

Tanques a la cantonada de l’escola mirar de col·locar-les 

22. AVV  Can Mates demana una reunió específica sobre el parc dels tobogans. Queda pendent 

resoldre el tema de la mobilitat. 

La mobilitat es complica els dies festius per l’assistència massiva de persones de cap de setmana que 

vénen a gaudir de les instal·lacions. Tot i que s’ha reduït el nombre d’usuaris es convocarà la reunió 

demanada. 

23. Veí del carrer Gomera demana que es faci zona verda en aquest carrer com a Can Cabassa. Sinó, 

els resident no poden aparcar a cap hora. 

S’està estudiant la possibilitat de fer modificacions i/o ampliacions un cop estudiats els resultats dels 

primers mesos de funcionament de l’area verda. 

24. Com està el projecte de Carril bici de Can Cabassa a escola i casal? 

S’ha de fer una separata que inclogui la millora de l’enllumenat en tot el recorregut del carril 

bici i ja es podrà procedir a l’aprovació i licitació. 

25. Pas de Mas Gener a Rubí, no hi ha seguretat per a vianants ni ningú fins a Estació de la Renfe. Hi 

havia un projecte de millora. En quin punt està? 

Hi havia una proposta de projecte que no es va tirar endavant per manca de consignació 

pressupostària. 

 

26.Hi havia una proposta de connexió entre l Hospital General, Can Cabassa, amb Can Ametller i el 

Centre Comercial. Quan està previst fer-ho? 

Es va fer una proposta de passera de vianants fa uns anys però no es va tirar mai endavant. 

Els veïns manifesten que el que es necessita no es una passera de vianants sinó per trànsit rodat. 

27.El pàrquing de can cabassa se surt contra direcció. Cal senyalitzar la sortida. 

S’ha posat la senyalització, tal com es deia en el plànol: no queda clar per on sortir i s’ha 

d’ordenar, s’hauria d indicar la sortida millor, posar senyal indicant on és la sortida. Mirar si es pot 

fer l entrada per la rotonda i ben indicada. S’hauria de fer una proposta de reordenació per tal que la 

circulació interior fos més fluïda.  
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