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TEMES GRUP TREBALL QUALITAT URBANA MIRA-SOL.  16 JULIOL. 18.30h  

1. Estat de les tasques d’adequació en matèria de seguretat del teatre del casal de Mira-Sol.              

Les implementades son clarament insuficients.  

 

2.  Cobriment Torrent Xoriguer i situació de la segona fase del projecte de la riera de Can Cabassa  

 

3. Quan es farà la poda a Mas Gener  

4. Quan es tornaran a activar les fonts públiques de Sant Cugat. 

5 Per quan las reparacions de les voreres i la netega  

 

6. Neteja carrer Asturias 

7. El corre can del Turó de Can Mates no té enllumenat, per tant a l'hivern és impracticable a partir 

de les 18 h perquè ja és fosc i no s'hi veu gens. 

8. Enllumenat del Pipican al camí del Papiol, i en general millor enllument al camí del Papiol 

9. Millora dels paviments dels carrers en general. Al carrer Antoni Solanell 1 ja fa TRES anys que van 

posar tanques metàl·liques per senyalitzar els forats i que ningú prengués mal i encara segueixen allà 

les tanques, totes rovellades (eren noves fa tres anys) i sense cap actuació. 

 10. Quan es replantaran els més de vint arbres del carrer Montserrat Roig que FCG va talar i quin 

projecte hi ha pero acondicionar aquest terreny?  

 

11. Accés de vehicles desde el Hospital General al centre comercial  

 

12. Des de l'A.VV. Sant Joan de Mira-sol volem demanar un resum de previsions pels següents temes 

que porten molt de temps oberts. .  

 

13. Solució proposada per l'Ajuntament pel PK provisional de Can Cabassa (grans molèsties pel 

veïnat, pols, fang, colapses circulatoris, soroll, etc)   

Respuesta eliminación de toda la parte que toca a Arnau de Vilanova del parking provisional. Fecha 

prevista para el cambio de la entrada y salida del mismo de Arnau de Vilanova a Josep Trueta según 

propuesta del ayuntamiento, para evitar el colapso de la rotonda y los inconvenientes en el tráfico en 

Arnau de Vilanova así como el polvo que se genera con el tránsito en el propio parking para ir a la 

salida actual. 

 

14. Marquesines per les parades de bus a Mira-sol  

 



 

2 

 

15. Millora de l'enllumenat del Barri de Mira-sol i accessos a la parada FGC HGC (s'ha arribat 

finalment a algun acord amb l'HGC?)  

 
16. Millora del Passos de sota l'autopista d'accés a Rubí (l'aspecte de vianants és un risc evident)  

  

17. En los presupuestos del municipio se aprobó una cantidad de 300.000€ para la colocación de 

placas solares fotovoltaicas, según la información que se venía facilitando se indicó que se colocarían 

en la biblioteca de Mirasol Marta Pessarrodona y en el Casal de Mirasol parte de ellas me parece que 

no se ha llevado a cabo la ejecución de este proyecto en qué estado se encuentra?  

 

 18.  Se están tomando las acciones para efectuar una correcta reparación de la zona del carrer 

países catalanes delante de la farmacéutica Boehringer, que acostumbra a irse hundiendo como ya 

está ocurriendo.  

 

19. Agradecer que se retirara el árbol que se encontraba delante del Hort de Mirasol que entendemos 

que se ha retirado porque estaba muerto y preguntar si se plantea replantar uno nuevo o no. 

 

20. Presencia de cucarachas alemanas (Blattella germánica). Pasean por la plaza a su antojo y por la 

calle Sabina Cañameras frente a la plaza. Suben por las paredes y entran en los pisos. 

 

21. Al carrer Josep Irla cantonada amb Antoni Solanell direcció venint de Sant Cugat, els cotxes han 

d'aparcar amb bateria. El pas de zebra just està sortint d'una corba i els cotxes aparcats tapen la seva 

visibilitat, fent que sigui molt perillós creuar per aquell pas zebra, perquè els cotxes no et veuen fins 

que no estan a sobre. S'hauria de posar un ressalt per frenar la velocitat o modificar les dues o tres 

últimes places d'aparcament perquè hi hagi visibilitat. Dona la mala casualitat que hi ha un veí que 

aparca sempre una furgoneta a l'última plaça i encara és molt més perillós. Dues vegades he estat a 

punt de ser atropellada, fins i tot es poden veure les frenades del pneumàtics dels cotxes en el pas 

zebra. 

 

22. Estat del mur que hi ha a la riera de Mas Janer tocant a la pista i que afecta un total de 5 cases al 

llarg del carrer Lanzarote. Aquest mur ja es va caure provocant l’enfonçament del jardi de la casa de 

la veina Sra Esther Alcon l’any 2014 i que després d’un any amb negociacions amb l’ajuntament i 

consell de barri va haver s’assumir el cost de la reparació (10000€) . Quan vaig anar fa unes setmanes 

a fer la visita la Sra em va explicar que el cobriment de la riera fa que l’aigua faci un salt i quan plou 

molt s’acumulen molta brossa just a la curva on està el seu mur i la riera va fent aquestes corbes i els 

hi passa el mateix a les altres cases afectades.  

23. Cura de les arbredes urbanes 

  

24. Paviment aïllant del so per l' Avda Montserrat Roig 

 

 


