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ACTA ACTA ACTA ACTA CONSELL DE BARRI DE MIRACONSELL DE BARRI DE MIRACONSELL DE BARRI DE MIRACONSELL DE BARRI DE MIRA----SOLSOLSOLSOL    
    
Identificació de la reunióIdentificació de la reunióIdentificació de la reunióIdentificació de la reunió    
Núm. de la reunió: 1 
Dia: 14 de març 2019 
Hora: de  19:00 a 22:10 
Lloc: Sala d’actes Casal Mira-sol 
 
Assistents : Assistents : Assistents : Assistents :     
PresidentPresidentPresidentPresident: Joan Puigdomènech   
Vicepresident:Vicepresident:Vicepresident:Vicepresident: Inma Valderrrama (suplent)   
C’S: Jose Miguel Garcia        
ERC-MES: Eva Lafuente 
ICV-EUiA: Josep Mª Angel   
PDeCat: David Fernández 
PSC: Francesc Aguila 
CUP- Procés Constituent: Carlota Picanyol 
Associació de veïns Can Mates: Iona Casadevall, Jordi Planas      
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  
Mirasol Teatre: Juan Àngel de la Peña  
Associació Hort Mira-sol: Antoni Garcés 
    
ExcuExcuExcuExcusen l’assistència:sen l’assistència:sen l’assistència:sen l’assistència:    
Xavier Barbany, sostpresident 
PP: Ignacio Rigau   
AMPA Escola Catalunya: Carme Roca 
Club Futbol Unió Mira-sol Baco: Joan Salabert 
Dxoc Teatre: Pep Ordóñez  
    
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  
Tècnica de comunicació : Ester Castanyer 
Tècnic de Participació: Albert Mallol 
 
Ordre del dia previstOrdre del dia previstOrdre del dia previstOrdre del dia previst    
    
1. Torn obert de paraula ciutadania 

2. Aprovació de l’acta 

3. Informacions de la presidència 

4. Respostes a preguntes del darrer consell 

5. Aprovació dels projectes de lliure disposició 2019 

6. Seguiment torre d’alta tensió 

7. Seguiment tràmits soroll de l’AP-7 
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8. Informació sobre projectes en curs (riera Can Cabassa, pista Mas Gener i piscina)  

9. Dació de compte dels grups de treball 

10. Torn obert de paraula 

    
Desenvolupament de la reunióDesenvolupament de la reunióDesenvolupament de la reunióDesenvolupament de la reunió    
 
Sr.  Puigdomènech  dóna pas al torn obert de paraules de la ciutadania  

 
1.  Torn obert de paraula ciutadania1.  Torn obert de paraula ciutadania1.  Torn obert de paraula ciutadania1.  Torn obert de paraula ciutadania    
 
Veïna: pregunta si la web del Consell de Barri està actualitzada. Ha buscat l’acta de l’últim consell i dels 
grups de treball i diu que no hi són. 
Sr. David Fernandez: jo vaig consultar la web fa un parell de dies i hi havia totes les actes penjades. 
Sr. Puigdomènech: ho comprovarem i si falta alguna acta, s’actualitzarà. 
Sr Martí:  caldria que els agents cívics o guàrdia urbana avisessin als propietaris de terrenys que envaeixen 
la vorera. 
Sra, Carlota Picanyol (CUP): hi ha novetats sobre la promoció de 120 pisos de protecció oficial de Can 
Barata? Inicialment, l’Ajuntament havia anunciat que en aquest sector s’hi farien uns 500 pisos de 
protecció. Voldria saber per què es va passar de 500 a 120 pisos, donada la situació d’emergència que hi 
ha a Sant Cugat en habitatge dotacional. 
Sr. Joan Puigdomènech: la quantitat d’habitatge protegit de Can Barata va ser objecte d’unes 
negociacions amb els veïns i es va arribar a un acord amb els seus representants. L’acord va ser de reduir 
la quantitat prevista inicialment, fruït de les peticions del veïns.  Però el compromís de l’Ajuntament és 
que els habitatges que no van a Can Barata no es deixen de fer, sinó que es situaran en altres punts de  la 
ciutat. 
Sra. Magalí Robin: els veïns vam fer moltes reunions amb l’Ajuntament i al final es va arribar a un acord 
per fer els 120 pisos a Can Barata. Això va permetre suspendre el procés. Estem satisfets de l’acord al que 
es va arribar. 
Veí: sóc veí del C. Gomera, molt a prop de l’aparcament de cotxes de l’HGC. El problema és quan 
l’aparcament de terra s’omple, els cotxes vénen a aparcar al nostre carrer i els deixen estacionats tot el 
dia fins al vespre, de manera que quan nosaltres tornem a casa no podem aparcar. Hem anat a 
l’Ajuntament diverses vegades per demanar que es posi zona verda, però no ens acaben de donar una 
solució.  
Veïna: al carrer Astúries tenim el mateix problema. 
Sr. Puigdomènech: prenem nota i traslladarem aquest problema a la tinent d’alcalde responsable de 
Mobilitat. De tota manera, jo els proposo de fer una reunió amb els responsables de Mobilitat per tractar 
les afectacions relacionades amb l’àrea verda. 
Veí:  A la Rambla baixador es va fer una reparació i es va malmetre tota la vegetació. Ja s’ha parlat amb 
parcs i jardins però no s’ha fet res. 
Veïna: He llegit als grups de Facebook que algú posa mata rates als parcs pels gossos. No sé si és veritat o 
és una llegenda urbana. Si és cert, caldria veure si es pot posar alguna mesura i si no és veritat que 
s’aclareixi. Els parcs on diuen que passa és el de Can Mates, l’Arxiu i al camí del Papiol. 
Sr. Puigdomènech: sé que s’ha rebut alguna denúncia però no li puc dir quin abast pot tenir. Que jo 
sàpiga hi ha hagut un cas però ho comprovarem amb la policia. 
 
2) Aprovació de l’acta.2) Aprovació de l’acta.2) Aprovació de l’acta.2) Aprovació de l’acta.    
S’aprova l’acta per assentiment. 
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3)Informacions de la presidència3)Informacions de la presidència3)Informacions de la presidència3)Informacions de la presidència    
Sr Puigdomènech: tenim un informe detallat sobre l’abocament d’aigües residuals a la riera de Can 
Barata. Com que és un document llarg i detallat no crec que tingui sentit explicar-ho ara. Si els hi sembla 
bé, els hi faré arribar als membres del Consell de Barri. 
L’informe apunta que l’origen de l’embús que es va produir al clavegueram van ser les tovalloletes. Això 
va provocar el sobreeiximent de les aigües residuals que van anar a parar a la riera. 
Sra. Lafuente:  aquest informe és conseqüència de la denúncia que va fer un veí a l’anterior Consell de 
Barri? 
Sr. Puigdomènech: no, l’informe fa referència a uns fets que van passar el 9 de març. I aprofitarem per 
enviar-vos totes les inspeccions realitzades a la riera de Can Cabassa des de gener de 2018  
Sra. Lafuente: demanaria que es faci arribar aquesta documentació al veí que va venir a fer la denuncia si 
disposem del seu contacte. 
Sr. Puigdomènech passa a explicar l’estat del projecte de museïtzació de Can Cabassa.  Es va aprovar una 
moció al ple, ara s’està fent el projecte per veure el seu abast i la previsió és que  comenci a executar a la 
tardor. 
Dipòsit de residus de Can Balasch.  
Sr. Puigdomènech:   Hem d’agrair la col·laboració dels veïns de Can Cabassa, que ens van donar l’avís. 
Aquest abocador es vol fer en el terme de Rubí, al costat del polígon de Can Jardí,  però la zona 
residencial més  afectada per proximitat és Mira-sol.  La previsió és que hi portin residus industrials, 
sanitaris, entre d’altres. Vam tenir una reunió amb l’Ajuntament de Rubí, perquè no havíem rebut 
informació del projecte com a municipi afectat. Com Ajuntament presentarem al·legacions per intentar 
frenar la llicència d’activitats, tot i que és difícil pel que ens va dir Rubí.  Com a municipi afectat 
necessitem informació sobre quin és l’abast del residus que aniran a l’abocador i qui controlarà els 
residus que hi aniran a parar. 
 
Acord solar c/ Astúries per conreu 
Sr. Puigdomènech:  El propietari del terreny més gran és laboratoris Esteva i està d’acord amb la proposta 
de l’Ajuntament de cedir el solar per a conreu. Ja han donat el vistiplau al conveni. Una altra part dels 
terrenys pertany a Promusa i per tant, no hi haurà inconvenient. La tercera parcel·la, que és la més petita, 
és d’una immobiliària de Rubí i està estudiant la proposta, però de tota manera ho començarem amb els 
dos solars més grans. 
Pel que fa a l’aparcament, encara no podem traslladar-lo a la zona nord de l’Hospital perquè està 
pendent d’un tema de permutes entre propietaris. 
Sr. Lolo: Es netejaran els solars tal com hem demanat nosaltres des de fa anys? La part de laboratoris 
Esteva es va netejar però la més propera a l’autopista encara està bruta. 
 
Masia de Can Rabella 
Sr. Puigdomènech: Properament es posarà en marxa un grup de treball per recollir quines aspiracions 
tenen els veïns sobre les funcions que podria tenir la masia, de manera que quan es pugui fer la 
rehabilitació ja tinguem informació sobre els usos que pot acollir. El proper 20 de març farem un grup de 
treball per explicar quina serà l’actuació inicial, que consisteix en assegurar l’estructura i les teulades. 
Sr. Josep Ma Àngel: s’ha trigat més de 10 anys per fer una actuació a la masia i ara hem de gastar una 
diners en rehabilitar que ens hauríem pogut estalviar si s’hagués fet abans. 
 
4. Resp4. Resp4. Resp4. Respostes a preguntes darrer Consellostes a preguntes darrer Consellostes a preguntes darrer Consellostes a preguntes darrer Consell    
Sra. Marina Casals exposa les respostes a les preguntes plantejades al Consell del passat 13 de desembre. 
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1.1.1.1. Placa Placa Placa Placa de la de la de la de la rotonda rotonda rotonda rotonda d’d’d’d’avinguda Can Cabassaavinguda Can Cabassaavinguda Can Cabassaavinguda Can Cabassa    

Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Fa 3 anys que es va sol·licitar i s’ha anat reclamant però no està instal·lada 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: La placa està encarregada. S’ha hagut d’incloure en la contractació global de noves  
plaques de carrers de la ciutat. 

    
2.2.2.2. Il·luminació a la via públicaIl·luminació a la via públicaIl·luminació a la via públicaIl·luminació a la via pública    

Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Hi ha moltes zones on la il·luminació de la via pública en inexistent o mínima. 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: S’ha realitzat una luxometria que evidencia que hi ha punts on l’enllumenat està per 
sota dels nivells requerits a causa del creixement dels arbres. S’estudiarà cada cas en concret per 
donar-hi solució. 
 

3.3.3.3. AbocamentsAbocamentsAbocamentsAbocaments    a la ra la ra la ra la riera de Can Cabaiera de Can Cabaiera de Can Cabaiera de Can Cabassassassassa    
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Al Consell de Barri es mostra una ampolla amb aigua recollida de la riera i s’exposa 
que s’ha enviat un avís a l'ACA perquè faci una inspecció. No es descarta notificar-ho a SEPRONA 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: Des del darrer Consell de Barri s’han realitzat diverses inspeccions, essent totes 
favorables i sense detectar cap tipus d’abocament. 
Només el dissabte dia 9 de març a les 16:30, l’Ajuntament va rebre un avís de l’ACA per un 
abocament a la Riera de Can Cabassa. Immediatament un inspector del Servei de Manteniment 
Urbà i un camió cisterna amb diversos operaris de l’empresa SOREA, responsable del 
manteniment correctiu del clavegueram de Sant Cugat, es van desplaçar fins allà i van observar 
que l’origen de l’abocament es trobava aigües amunt, al Torrent d’en Xoriguer (a l’alçada del 
camp de futbol Mira-sol). Es van iniciar les tasques fins les 22:00, que es van aturar per manca de 
il·luminació i seguretat. Diumenge 10 es van reprendre els treballs fins que es va trobar el motiu 
de l’abocament: una acumulació de tovalloletes humides que havien format un tap. Es van fer 
tasques de neteja i manteniment fins dimarts dia 12. Dimecres dia 13, un inspector de l’ACA va fer 
una inspecció per verificar que estava resolt i que l’aigua que circulava era clara. 
 

4.4.4.4. Recollida dRecollida dRecollida dRecollida de fulles al carrere fulles al carrere fulles al carrere fulles al carrer    
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Es pregunta la periodicitat de la recollida de fulles al carrer (Rambla del Baixador). 
S’exposa que passa la màquina de tant en tant per la calçada però deixen totes les fulles a la 
vorera i quan passen els operaris amb les bufadores les fulles entren a casa. 
Al Carrer Astúries i Guadalajara s’exposa que no es neteja 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: Durant els mesos de gener i febrer hi ha hagut entre 2 i 3 equips de recollida de fulles 
al dia. El servei baixa al mes de març, amb 1 o 2 equips al dia. 

 
5.5.5.5. Servei de CORREOSServei de CORREOSServei de CORREOSServei de CORREOS    

Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Es reitera la problemàtica amb el servei de CORREOS, ja que no es reben cartes a 
temps i això suposa un gran problema quan son notificacions importants on hi ha termini per 
realitzar alguna gestió o tràmit. 
RespostaRespostaRespostaResposta: : : : S’han mantingut diverses reunions amb CORREOS i actualment no hi hauria d’haver 
problemes de repartiment. 
 

6.6.6.6. Obres carril biciObres carril biciObres carril biciObres carril bici    
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Es sol·licita informació sobre l'inici de les obres del carril bici. 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: L’inici de les obres està previst per a l’estiu d’aquest any. 
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7.7.7.7. Aparcament per Aparcament per Aparcament per Aparcament per a a a a bicicletesbicicletesbicicletesbicicletes    
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Es sol·licita que hi hagi més espais per l'aparcament per a bicicletes (no cal que sigui 
BICIBOX)    
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: En estudi. 
    

8.8.8.8. Instal·lació de bancs i papereres a la Plaça dels Plataners i el TanatoriInstal·lació de bancs i papereres a la Plaça dels Plataners i el TanatoriInstal·lació de bancs i papereres a la Plaça dels Plataners i el TanatoriInstal·lació de bancs i papereres a la Plaça dels Plataners i el Tanatori    
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Sol·liciten la instal·lació de bancs i papereres a la Plaça dels Plataners i al Tanatori. 
S’exposa que es van instal·lar 8 bancs seguits en un tram 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: Es farà la instal·lació en una segons fase de mobiliari urbà. 
 

9.9.9.9. Brutícia generalBrutícia generalBrutícia generalBrutícia general    
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: S’exposa que a nivell global hi ha molta brutícia 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: Es fan inspeccions del servei de neteja viària. En cas de fets puntuals, es pot contactar 
amb l’Ajuntament per resoldre la incidència. 
 

10.10.10.10. Forat / enfonsament paviment al carrer Josep TruetaForat / enfonsament paviment al carrer Josep TruetaForat / enfonsament paviment al carrer Josep TruetaForat / enfonsament paviment al carrer Josep Trueta    
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Forat o enfonsament de la calçada a prop de la rotonda del carrer Josep Trueta 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: La brigada municipal ho va reparar de manera provisional abans de Nadal amb asfalt 
en fred. Està previst resoldre-ho amb el concurs de pavimentació que s’està adjudicant 
 

11.11.11.11. DesniDesniDesniDesnivell al paviment de l'avinguda dels Països Catalansvell al paviment de l'avinguda dels Països Catalansvell al paviment de l'avinguda dels Països Catalansvell al paviment de l'avinguda dels Països Catalans    
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Exposen que al carretera de Rubí, a les proximitats a l'empresa Boehringuer hi ha un 
forat o desnivell important per on circulen els cotxes 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: S’ha encarregat un estudi per analitzar quina solució s’ha d’adoptar perquè ja s’ha fet 
una reparació convencional i no ha funcionat. 
 

12.12.12.12. Plantacions al carrer Ignasi Barraquer sense regPlantacions al carrer Ignasi Barraquer sense regPlantacions al carrer Ignasi Barraquer sense regPlantacions al carrer Ignasi Barraquer sense reg    
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Exposen que hi ha plantacions al carrer Ignasi Barraquer que no tenen reg 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: Els espais es mantenen i en principi estan bé. Tot i això, està previst millorar-los 
enguany amb la plantació de més arbrat. A més, es faran tasques de millora del paviment. 
 

13.13.13.13. Accés cotxes a Plaça Doctor PilaAccés cotxes a Plaça Doctor PilaAccés cotxes a Plaça Doctor PilaAccés cotxes a Plaça Doctor Pila    
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Hi ha alguna persona que accedeix a la plaça Doctor Pila amb el cotxe. Proposen la 
instal·lació d'alguna pilona o sistema similar per evitar-ho 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: S’està treballant. 
 

14.14.14.14. Agents CívicsAgents CívicsAgents CívicsAgents Cívics    
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: S’exposa que encara no ha vist agents cívics per Mira-sol ni sap quina funció tenen 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: Amb la incorporació de nous agents cívics al mes de gener, hi ha patrulles de dos 
matins per setmana i tots els caps de setmana al Parc Turó de Can Mates. També hi ha patrulles 
extraordinàries quan cal, com els darrers dies al Parc Turó de Can Mates arran d’uns incidents 
amb uns gossos. Un dels principals objectius d’aquests agents cívics és sensibilitzar sobre la 
importància del civisme, informant de les ordenances municipals a aquells ciutadans i 
ciutadanes que no actuïn correctament perquè sàpiguen quin és el comportament adequat. 
 

15.15.15.15. Urbanització Avinguda BaixadorUrbanització Avinguda BaixadorUrbanització Avinguda BaixadorUrbanització Avinguda Baixador    
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Es sol·licita informació referent a la urbanització de l’Avinguda Baixador 
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ResposResposResposResposta: ta: ta: ta: Hi ha una licitació en curs per la redacció del projecte d'urbanització de l'avinguda 
Baixador a Sant Cugat del Vallès, tram 3, entre el carrer Eivissa i el passeig de la Mariscota. El dia 
13 de març es va obrir el sobre B amb l’oferta econòmica i la documentació relativa als criteris 
d’adjudicació. 
 

16.16.16.16. Mapa desfibril·ladorsMapa desfibril·ladorsMapa desfibril·ladorsMapa desfibril·ladors    
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: S’exposa que caldria modificar el mapa de desfibril·ladors perquè indica que n’hi ha 
un al Casal de Mira-sol i en realitat està al camp de futbol 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: S’ha actualitzat el plànol i s’han afegit nous desfibril·ladors que estaven instal·lats 
arreu de la ciutat. Es pot consultar a la pàgina de l’Ajuntament a través del següent enllaç: 
https://santcugat.cat/web/punts-on-trobar-desfibriladors 

 
 
Sra. Lafuente pregunta si se sap on es col·locaran els nous desfibril·ladors que es van demanar.  
Apunta que el que està situat a la planta de sota el Mercadona no està operatiu sempre perquè els 
diumenges està tancat i no s’hi pot accedir.  
Sra. Picanyol assenyala que al barri hi ha dos punts perillosos amb poca il·luminació. Un és el camí de 
darrera el tanatori, on s’hi van posar fanals però que són insuficients i l’altre és la zona de darrera de 
l’hospital.  
Sr. Puigdomènech: si està en zona de l’hospital, ens podem adreçar a l’HGC perquè ho solucioni. 
Veïna: això ja s’havia demanat fa temps, l’hospital va dir que faria alguna cosa però seguim igual. 
Sr. Lolo: em sorprèn que ens digueu que el problema de correus ja està solucionat. 
Veïna: el problema segueix igual. Jo  he rebut avisos de Correus quan ja ha passat el termini de 10 dies 
per anar a recollir-les.. 
Sra. Lafuente: a la zona de Can Rabella quan reparteixen van en moto per sobre la vorera. 
Veí pregunta sobre les obres d’urbanització de la rambla del Baixador, en l’àmbit de Mira-sol. 
Sra. Casals informa que les obres s’iniciaran pel tram que pertany a Valldoreix. Demanarem que l’equip 
redactor expliqui el projecte al grup de treball. 
Veí pregunta si hi haurà fase d’al·legacions quan es faci el tram de Mira-sol, ja que considera que 
l’avantprojecte era “buenista” i tenia aspectes a millorar. 
 
5. Aprovació dels projectes de lliure disposició 20195. Aprovació dels projectes de lliure disposició 20195. Aprovació dels projectes de lliure disposició 20195. Aprovació dels projectes de lliure disposició 2019    
Sra. Marina Casals explica els resultats de la votació dels projectes de lliure disposició 2019. 
Han participat 500 persones i hi ha hagut 441 vots vàlids. La participació ha estat del 3,6 %, superior a la 
de l’any passat. Dels 441 vots vàlids, 282 han estat en paper i la resta via web.  Pel que fa a la priorització 
dels projectes, ha estat la següent:  
 

1. Crear una zona de socialització de gossos al camí de Sant Cugat a Papiol: 171 vots 

2. Posar tendals per fer ombra a les zones de joc infantil: 133 vots 

3. Millorar la zona de joc del pati del Casal de Mira-sol: 123 vots 

4. Fer una passarel·la sobre la riera de Can Cabassa: 116 vots 

5. Eixamplar la vorera de l’Av. de Can Ganxet davant de l’estació de Mira-sol: 109 vots 

6. Il·luminar el pati interior del Casal de Mira-sol: 102 vots 

7. Instal·lar un rocòdrom al parc de Can Mates Oest: 92 vots  



 

7 

 

8. Adequar un pas per a vianants a l’Av. Montserrat Roig c/ Cadí: 91 vots   

9. Adequar les mesures de seguretat a l’escenari del teatre de Mira-sol: 73 vots   

10. Il·luminar el camí entre l’Av. Can Cabassa i el C. León de Gredos: 69 vots 

11. Instal·lar bancs i enjardinar la pl. Entre c. Granada, c. Andalusia i Av. Mas Gener: 53 vots 

12. Renovar el mobiliari de l’espai de la gent gran del Casal de Mira-sol: 50 vots 

13. Instal·lar un semàfor al pg. del Nard amb c. Pompeu Fabra: 48 vots   

14. Instal·lar bancs a les places de Mas Gener: 44 vots 

15. Condicionar el paviment de la pista de Mas Gener: 40 vots 

16. Millorar acústicament les aules de l’ala nord del Casal de Mira-sol: 28 vots 

17. Instal·lar taquilles al Casal per les entitats del barri: 23 vots 

 

Amb aquests resultats, es porten a aprovació del Consell de Barri els següents projectes d’inversió per a l’any 

2019. 
 

1. Crear una zona de socialització de gossos al camí de Sant Cugat a Papiol  (18.000 euros) 

2. Posar tendals per fer ombra a les zones de joc infantil. (15.000 euros) 

3. Millorar la zona de joc del pati del Casal de Mira-sol.  (25.000 euros) 

4. Fer una passarel·la sobre la riera de Can Cabassa.( 34.000 euros) 

 

Pel que fa als projectes d’ordinari (8.000 euros), es porten a aprovació els dos únics projectes validats 

tècnicament:  

 

1. Control colònia de gats. 4000€ 

2. Tallers sensibilització violència de gènere. 4000€ 

 
Sr. Lolo: l’Ajuntament va assegurar que es repartirien butlletes a totes les cases però la realitat és que, per 
problemes amb l’empresa repartidora, les butlletes no s’han embustiat.  El 63% de la participació ha 
estat  de butlletes en paper i si s’hagués embustiat correctament, aquest percentatge hauria estat més 
alt. 
Sr. David Fernández: un 3.6% no és una bona dada. Potser l’hi hauríem de donar una volta al sistema que 
tenim. Potser no és el millor model perquè els veïns participin. Es podria concentrar la votació durant un 
sol cap de setmana i fer alguna festa que ajudés a la participació. 
Sr. Josep Maria Àngel: la participació no ha augmentat o ha pujat molt poc. Voldria saber quina valoració 
política en fa el Sr. Puigdomènech d’aquest fet. Considero que fer la consulta amb les entitats és més 
representatiu, perquè representem a 700 veïns i això és més població de la que ha participat en les 
votacions. 
Sr. Puigdomènech: Cada barri té una idiosincràsia particular i decideix quin model vol fer, cada consell ho 
organitza de la manera que li sembla més oportuna. Crec que ha de ser cada barri el que decideixi la 
fórmula que més li convingui.  Es tracta d’escoltar les entitats per veure com ho volen fer. Aquí a Mira-sol 
es va decidir fer la consulta a la ciutadania però això no és una cosa immutable, aquesta conclusió es pot 
canviar. 
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Sr. Lolo: aquest model va ser una imposició de l’Ajuntament.  
Sra. Casals: aquest model va sortir d’una sèrie de reunions de treball amb les entitats i fins i tot es va 
redactar  un protocol sobre com s’havia d’articular la participació. Hi ha moltes actes de les reunions i en 
cap cas hi va haver oposició per part de les entitats. 
Sr. Puigdomènech demana que es miri endavant i es reflexioni amb les entitats sobre com es vol fer de 
cara a l’any que ve. 
Sr. Àngel: el pressupost de lliure disposició representa una part petita de la inversió municipal al barri. 
Però el Consell de Barri no té informació sobre quina part del pressupost municipal s’inverteix a Mira-sol. 
La petició que faig de fa temps és disposar del pressupost territorialitzat per conèixer quina part del 
pressupost correspon a Mira-sol.  
Sr. Puigdomènech: el pressupost municipal és una discussió global de ciutat, que es fa al ple municipal. 
Fer una reflexió sobre com es tradueix el pressupost a les diferents zones de la ciutat em sembla un bon 
exercici.   
Sr. Juan Àngel de la Peña:  m’agradaria saber què passa amb les propostes de lliure disposició que no 
han sortit escollides. Queden en via morta o hi ha opció de vehicular-los per una altra via? Ho dic perquè 
hi ha temes, com la seguretat del teatre de Mira-sol,  
Sr. Puigdomènech:  d’entrada entenc que queden en via morta, però hi ha coses com la seguretat que es 
pot considerar que formen part del manteniment de la ciutat.  
El president posa a votació l’aprovació dels projectes de lliure disposició de l’any 2019. La proposta 
d’acord s’aprova per unanimitat de tots els vocals. 
 
6. Seguiment torre alta tensió6. Seguiment torre alta tensió6. Seguiment torre alta tensió6. Seguiment torre alta tensió    
Sr. Puigdomènech: vam tenir una reunió el dia 1 de març amb Endesa i els equips tècnics dels 
ajuntaments de Sant Cugat i Rubí. Per veure quin podia ser el repartiment de costos entre les parts. 
La part més costosa pot arribar als 800 mil euros i  per nosaltres hi ha un punt que és clau per reduir 
costos: intentar que la licitació la faci Endesa, ja que d’aquesta manera ens disminuiria el 21% d’IVA.  
Sobre això, Endesa encara no s’ha pronunciat, però seria molt important per nosaltres. Els dos 
ajuntaments estan d’acord a assumir el cost de l’obra en diverses anualitats.  Hi ha previst de fer una 
propera reunió per parlar del cost i el calendari d’execució. 
Nosaltres ho deixarem tot a punt i ben encarrilat però crec que la decisió de tirar-ho endavant l’ha de 
prendre l’equip de govern que surti de les eleccions. NO seria correcte que agaféssim ara el compromís, 
quan tenim eleccions d’aquí a dos mesos. 
Sra. Magalí Robin: no pot ser que anem enrere cada vegada que hi ha un canvi de govern. El compromís 
hauria de seguir sigui quin sigui el proper govern. 
Sra. Lafuente: suposo que hi ha actes d’aquestes reunions i que, per tant, aquests compromisos estan per 
escrit. 
Sr. Puigdomènech: sí que ho tenim. 
Sr. Àngel: jo manifesto el meu escepticisme fins que no se’ns presentin les actes signades per totes les 
parts.  
Sr. Lolo agraeix al Sr. Puigdomènech la seva perseverança en el soterrament. Ens falta una tercera part 
que és Foment, ja que si no autoritza el pas de la línia per sota de l’autopista no podrem fer res. 
Sr. Puigdomènech: en principi pel que sabem Fomento no hi veu impediment. 
Sra. Picanyol pregunta si ja hi ha data per la propera reunió amb Endesa i Ajuntament de Rubí. 
Sr. Puigdomènech: no hi ha data però la farem abans de les municipals. 
 
7. Tràmits contra el soroll AP77. Tràmits contra el soroll AP77. Tràmits contra el soroll AP77. Tràmits contra el soroll AP7    
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Sr. Puigdomènech: l’empresa ja està redactant el projecte de les pantalles acústiques en el tram de Mas 
Gener. L’estudi que s’ha fet sobre l’afectació sonora és molt rigorós i la setmana passada el vam enviar al 
Ministeri de Foment. Les mesures que s’han fet demostren quin són els nivells actuals de soroll tant de 
dia com de nit. En general estan entre els 50 i els 60 decibels. Amb la col·locació de les pantalles, la 
simulació que s’ha fet indica que la majoria d’habitatges quedarien a l’entorn dels 50 decibels.  
Nosaltres ja hem donat el vistiplau a l’estudi i el que ens ha demanat Foment és que tinguem a punt els 
accessos perquè puguin entrar les màquines quan s’hagin de col·locar les pantalles. En aquest punt, 
nosaltres ens comprometem a fer els accessos. 
El projecte ara s’aprovarà i després vindrà la fase d’incloure aquesta obra dins dels pressupostos generals 
de l’Estat. 
Sr. Lolo: a banda de les actuacions de Foment, nosaltres vam demanar a l’Ajuntament que fes alguna 
cosa pels veïns afectats, com podria ser una bonificació de l’IBI. 
Sr. Puigdomènech: incloure una bonificació de l’IBI no ha estat possible però a les bases per l’atorgament 
de subvencions hem incorporat un apartat sobre mesures de reducció del soroll a les que hi podran 
optar els habitatges de zones afectades per nivells sonors de més de 65 decibels. La idea és subvencionar 
reformes que es puguin fer per millorar l’aïllament acústic. 
    
8. Informacions sobre projectes en curs8. Informacions sobre projectes en curs8. Informacions sobre projectes en curs8. Informacions sobre projectes en curs    
Naturalització Riera Can Cabassa 
Sra. Castanyer explica l’estat del projecte:  

• Tram entre el passeig del Nard i carrer Pompeu Fabra:Tram entre el passeig del Nard i carrer Pompeu Fabra:Tram entre el passeig del Nard i carrer Pompeu Fabra:Tram entre el passeig del Nard i carrer Pompeu Fabra: està en procés per adjudicar les obres i 
les assistències per a la Direcció de les Obres, Coordinació de Seguretat i Salut i la Direcció 
Ambiental.     

• Tram de la confluència amb el torrent d’en Xoriguer fins a les pistes de Mas Gener: Tram de la confluència amb el torrent d’en Xoriguer fins a les pistes de Mas Gener: Tram de la confluència amb el torrent d’en Xoriguer fins a les pistes de Mas Gener: Tram de la confluència amb el torrent d’en Xoriguer fins a les pistes de Mas Gener: l’àmbit 
de Territori està tramitant les expropiacions. La previsió és acabar aquests tràmits al juny i poder 
iniciar la licitació al juliol.  

• Cobriment del Torrent d’en Xoriguer: Cobriment del Torrent d’en Xoriguer: Cobriment del Torrent d’en Xoriguer: Cobriment del Torrent d’en Xoriguer: ssss’estan redactant els plecs tècnics i es farà la licitació de 
la redacció del projecte executiu durant el 2019. 

 
Cobriment pista Mas Gener 
Sr. Puigdomènech presenta l’estat del projecte de cobriment de la pista de Mas Gener. El projecte ja està 
a contractació per fer la licitació i en 4 mesos s’haurà de fer el projecte bàsic. 
Projecte Piscina Mira-sol 
Sra. Castanyer explica que ja s’ha fet públic el nom dels arquitectes guanyadors del concurs de projectes i 
que, un cop formalitzada la contractació, tenen 4 mesos per redactar el projecte. La seva proposta 
destaca per ser un edifici diàfan, que aposta per l’eficiència energètica, l’aprofitament dels espais i la 
comoditat de les persones usuàries. 
Sr. Àngel:  el que em preocupa són els terminis Dels 5 grans projectes que tenim al barri es pot dir que tots 
estan en bona línia però no en veurem cap d’acabat aquest any. Em preocupa la lentitud que porten els 
grans projectes. S’han donat moltes dates que no es compleixen i tot es va retardant. 
Sr. Puigdomènech: és cert que en el projecte de la piscina portem retard, però en els altres anem cremant 
etapes. Els projectes grans acostumen a trobar dificultats no previstes i l’administració té un engranatge 
més complicat del que a alguns ens agradaria. 
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9. Dació de compte dels grups de treball9. Dació de compte dels grups de treball9. Dació de compte dels grups de treball9. Dació de compte dels grups de treball    
GT Seguretat (29 gener) 
S’explica que els robatoris al 2018 van baixar un 5% a Sant Cugat i un 24,4% a Mira-sol, a excepció del 
barri de Mas Gener, on hi ha hagut un repunt. 
També s’explica que s’està preparant una nova ordenança per regular els vehicles de mobilitat personal i 
que s’està valorant la proposta que una persona de bombers s’integri als grups de treball de seguretat. 
 
GT. Qualitat urbana i Mobilitat (14 febrer) 
A banda dels temes que ja s’han recollits en les preguntes de l’anterior consell, s’explica que hi ha 
prevista una visita amb els tècnics de Qualitat Urbana per valorar la prioritat d’actuacions en 
manteniment de voreres i que es farà quan s’hagi adjudicat la licitació del servei. També que s’han 
començat a abordar alguns punts de poda del barri de Mas Gener i que la neteja del pàrquing de Mira-sol 
Centre s’ha inclòs a la ruta de neteja de trams inaccessibles amb màquina i que, de moment, es fa dos 
cops al mes i si cal s’ampliarà.  
 
De Mobilitat, s’informa que s’estudiaran alternatives per poder posar marquesines més reduïdes als llocs 
on no hi caben les estàndards. També s’exposa que cal millorar la senyalització del CAP provisional de 
Can Mates i que, per ara, no està previst implantar la zona verda d’estacionament regulat a la zona del 
parc dels Tobogans de Can Mates ja que es valora que això tampoc resoldria el problema d’afluència de 
gent,  
 
Sra. Casadevall:  A l’Av de Països Catalans hi ha voluminosos llençats a l’alçada del pàrquing i el pont. I a 
Josep Irla no s’han posat encara les senyalitzacions. 
Sr. Marti:  Al Pàrquing de Can Cabassa no s’han posat encara les senyalitzacions d’entrada i sortida. 
 
GT. Mercat proximitat Mira-sol i Espai Gastronòmic 
Sra. Casals explica que algunes entitats tenien interès en tenir un mercat de proximitat i que s’han valorat 
diferents opcions com productes ecològics, de segona mà, productes frescos... La voluntat seria fer una 
prova pilot cap al setembre octubre, en cap de setmana i a la zona de l’entorn del Casal.  
 
Sra. Casals també informa del projecte de l’espai gastronòmic i cultural al Casal, sorgit dels Pressupostos 
Participatius: explica que es preveu ocupar una aula per situar la cuina, barra i magatzem i posar les 
taules i cadires en un vagó de tren a fora i algunes també al pati del Casal.  
 
10.  Precs i preguntes10.  Precs i preguntes10.  Precs i preguntes10.  Precs i preguntes    
Veïna demana si la L11 no podria arribar fins el centre comercial, ja que ara mateix els veïns de Mira-sol 
han d’anar fins al centre de Sant Cugat si volen agafar un bus per anar al centre comercial. Afegeix que el 
bus de la L11 va pràcticament buit i s’aprofitaria més si anés fins a la zona comercial. 
Veí insisteix en la mateixa petició i afegeix que aquest mateix bus podria passar també per l’avinguda que 
enllaça el centre comercial amb els supermercats de Volpelleres nord.  
Sra. Valderrama respon que fa uns anys ja hi havia un bus que feia l’itinerari fins el centre comercial, 
passant pel Leonardo, però el van treure per manca d’usuaris. 
Sra. Valderrama pregunta què hi ha sobre l’augment de 200 euros de l’IBI per la zona 1. 
Sr. Puigdomènech explica que el sistema de càlcul de l’impost no s’aplica sobre l’IBI sinó sobre el valor 
cadastral. Afegeix que l’Ajuntament ha fet un recurs contra aquest  sistema de càlcul i han demanat com   
a mesura cautelar que no es passin rebuts de l’impost  mentre no es resolgui aquest recurs. Hi ha altres 



 

11 

 

municipis que també s’hi han afegit. Explica que es tracta d’un impost que no és municipal sinó 
metropolità i el paguen tots els municipis que formen part de la zona 1. 
Sra. Valderrama pregunta sobre les proves de canvis de circulació a la rotonda de l’hipòdrom. 
Sr. Puigdomènech informa que s’han detectat dificultats en fer les proves durant els caps de setmana i, 
per tant, s’aplicaran modificacions al projecte per intentar resoldre-ho. 
Sr. Fernández:  jo em vaig passar 10 minuts aturat la rotonda quan feien les proves. El fet és que es va 
veure que no funcionava i l’alcaldessa va dir que s’aturaven els canvis. 
Sr. Lolo: vull denunciar l’incompliment de l’Ajuntament en donar-nos els diners per organitzar la 
cavalcada de Reis. Ens havien dit que es pagaria al gener i no se’ns va ingressar res fins la setmana 
passada. 
Sra. Picanyol: voldria saber si ja s’ha aprovat el projecte de la masia de Can Cabassa i demanar si es 
podran reservar places per estudiants. 
Sr. Puigdomènech: hi ha un projecte molt interessant de residència per estudiants però el benefici més 
directe per la ciutat és que s’allibera un sector d’espai verd públic que es cedeix a l’Ajuntament. Respecte  
concertar places per estudiants, s’haurà de fer una negociació amb la propietat que pot ser que hi estigui 
interessada. 
Sra. Lafuente demana si es podria enviar l’acta d’aquesta sessió del consell abans, atès que és la última 
del mandat. Aprofita per agrair la interacció que ha tingut com a vocal amb tots els membres del Consell 
de Barri.  
Sr. Puigdomènech: avui he de fer el comiat d’aquest Consell de Barri. Vull dir-vos que si m’oferissin seguir 
presidint-lo en el proper mandat, ho faria molt de gust.  Veig que hi ha projectes interessants que estaria 
bé poder acabar de donar-hi un impuls per fer-los realitzat. De tota manera, encara que el consell no es 
torni a reunir, els grups de treball seguiran operatius. 
Sr. Àngel:  no m’ha quedat clar quin és l’estat del projecte del torrent del Xoriguer. Heu dit que s’està 
licitant? 
Sra. Castanyer: s’estan redactant els plecs per fer la licitació. 
Sr. Àngel: aleshores vol dir que encara no s’està licitant. Crec que els projectes que es fan a Mira-sol 
s’haurien de poder consultar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, que estiguessin a disposició dels veïns que 
es vulguin informar. Vull desitjar molta sort als qui formin part del proper consell.  
    
    
(Es tanca la sessió a les 22.15h )  

 

    

Joan Puigdomènech      Xavier Barbany 

 

 

President Consell de Barri Mira-sol    Vicepresident  Consell de Barri Mira-sol        


