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ACTA CONSELL DE BARRI DE MIRA-SOL 
 
Identificació de la reunió 
Núm. de la reunió: 2/2020 
Dia: 22 de juny 
Hora:  19 h 
Lloc:  Sessió virtual 
 
 
Assistents: 

Presidenta: Pilar Gorina 

Sotspresident: Albert Foz 

Secretari: Iban Novo 

Representants dels grups municipals 

Carme Aznarez Martínez, vocal ERC-MES 

Francesc Aguilà González, vocal PSC-CP   

Joan Puigdomènech Franquesa, vocal JuntsxSant Cugat 

José Miguel García Díez, vocal C’s 

          

Representants de les entitats 

Josep Lluís Lolo, vocal Associació de Prop. i veïns de Mas Gener   
  

Josep Martí, suplent Associació de Prop. i veïns de Mas Gener 

Juan Ángel de la Peña, vocal  Mira-sol Teatre      
  

Antonio Garcés, vocal Associació Hort de Mira-sol 

Pep Ordóñez, vocal DXoc Teatre    

Iban Novo, vocal Ampa Escola Ciutat d’Alba 

Magalí Robin,  vocal Associació  de Can Cabassa i Mas Gener           
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Xavier Barbany, vocal  Associació de veïns Sant Joan   

Glòria Selma, representant de la Coordinadora de Mira-sol     

 

Per part municipal 

Pilar Gorina, presidenta del Consell de Barri de Mira-sol 

Marco Simarro, regidor de Participació i Acció als Barris 

Marina Casals, sotsdirectora de Participació Ciutadana 

Ester Castanyer, tècnica de Comunicació i Acció als Barris 

Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana als Barris 

 

Ordre del dia 13/02/2020 

1. Aprovació acta anterior 

2. Informacions de la presidència 

3. Designació del representant del Consell de Barri al Consell de Ciutat 

4. Respostes a preguntes presentades prèviament 

5. Torn obert 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior. S’aprova per assentiment. 

 

2. Informacions de la presidència 

 

Cursos Coordinadora 

Glòria Selma explica les formacions online que s’han organitzat per part de la 

Coordinadora durant els mesos de juny i juliol, finançats amb els diners de lliure 

disposició del Consell de Barri. S’han programat 10 cursos, set sobre temes 

relacionats amb la cura del cos i tres sobre violència masclista. Els cursos s’han 

omplert de forma ràpida i hi ha hagut 250 persones inscrites. La Coodinadora treballa 

en noves activitats i cursos per al darrer trimestre de l’any. 

Ampliació pati Turó de Can Mates 

Pilar Gorina informa que no es pot ampliar el pati al lloc inicialment previst i que es farà 

a la zona verda que hi ha a tocar l’escola, fent un canvi d’ús de l’espai ampli reservat 

per l’Escola d’Educació especial i el pati. Es manté a la mateixa zona la reserva per fer 

una escola d’educació especial. 

Aula Escola bressol El Niu 
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El 13 de juliol començaran les obres per ampliar una aula a l’escola bressol El Niu, que 

permetrà acollir entre 10 i 12 infants més. Aquest curs encara hi ha hagut més 

demanda i encara és necessari ampliar, segons Pilar Gorina. Les escoles bressol van 

reobrir el 9 de juny amb totes les mesures de seguretat necessàries. 

Institut Escola 

S’estan fent les obres que s’allargaran tot el curs que ve. Es fa un nou edifici enganxat 

a l’actual que acollirà la secundària. A l’escola Catalunya també hi ha hagut una bona 

demanda de places de cara al curs vinent. 

Pantalles AP7 

No hi ha novetats però al juliol està previst fer una visita d’alguns regidors a Madrid per 

anar a parlar amb Fomento. 

Plaça Doctor Pila i aparcament Can Cabassa. 

S’ha convocat  una reunió el 13 de juliol per parlar sobre els problemes de la plaça. 

Pilar Gorina informa que s’ha fet una reunió amb l’AAVV de Can Cabassa sobre 

l’aparcament i que l’Ajuntament farà algun retoc en la proposta plantejada als veïns.  

Respostes a preguntes de l’anterior sessió 

- Campanya mosquit tigre:  
La campanya anual de control de mosquit tigre s’inicia cada any a partir del mes de 
maig i fins l’octubre. 
 
- Fumigació de rieres pel mosquit. 
No es fan fumigacions preventives. Les fumigacions són aerosols que perjudiquen a 
gran varietat d’espècies i sols s’utilitzen de manera puntual en casos greus 
d’infestacions de plagues. La proliferació dels mosquits tigres es dona més sovint a les 
cases (jardins, patis, etc.) que als espais públics.  
 
- Seguiran campanyes esterilització de gats? 
Durant l’alerta COVID s’han portat a terme únicament casos urgents però a partir de la 
setmana passada tornarem a la normalitat i s’aniran esterilitzant gats a mesura que es 
puguin capturar i de la disponibilitat de la clínica contractada.  
 
- Es demana que també es tallin les branques dels arbres afectats per cochinilla, ja 
que el tractament no elimina els insectes.  
S’han podat branques en zones afectades per l’insecte. 
 
- L’autobús no es pot acostar a la parada de la rotonda C/ Saragossa amb camí de    
Sant Cugat al Papiol de la línia 1, a causa de les branques d’un arbre. 
Es van tallar els dos arbres 
- Es demana al Consell de Barri que s’agilitzi la creació de canals de comunicació del 
consell per afavorir l’intercanvi d’informació amb els vocals. 
S’ha creat Whatsapp per als vocals del Consell. S’han fet reunions online. Les 
sessions del Consell es retransmeten per Youtube 
 

Pressupostos participatius 
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Marco Simarro, regidor de Participació: ahir es va tancar la fase de recollida de 

propostes. A Mira-sol s’han rebut moltes propostes, 115 en total.  Esperem continuar el 

procés dels Pressupostos després de l’estiu  amb els tallers de propostes, si pot ser de 

forma presencial. En funció de com evolucioni la situació sanitària. 
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Pressupost 2020 

Pilar Gorina explica les inversions del Pressupost municipal 2020 previstes al barri de 

Mira-sol. 

 

3. Designació del representant del Consell de Barri al Consell de Ciutat 

 

Es van rebre 3 candidatures per part de Xavier Barbany (AVV Sant Joan), Carme 

Aznárez (ERC) i Albert Foz (sostpresident). Per mitjà de votació digital, el vocal que va 

obtenir més vots (9) va ser Xavier Barbany.   

La presidenta demana votació per ratificar el nomenament de Xavier Barbany com a 

representant del CB Mira-sol al Consell de Ciutat.  S’aprova per unanimitat. 

 

4. Respostes a preguntes presentades prèviament 

 
- Per quan la restauració de la masia ubicada al Turó de Can Mates, davant dels horts 
urbans i per quant el nou equipament cultural en aquesta masia. 
Resposta: S’està treballant la consolidació estructural que està adjudicada. No s’han 
iniciat les obres perquè s’han trobat desperfectes no previstos i s’està modificant 
l'abast de les obres. 
 
- Quan està previst començament d'obres per la piscina de Mirasol 
Resposta: El projecte executiu ja s’ha lliurat a l’Ajuntament. Es presentarà 
properament.  S’està començant a preparar la licitació.  
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- Seguiment Torre de Alta Tensió 
 Resposta: No hi ha novetats  
 
- Necessitem concretar ja, la reunió, que portem tant de temps demanant, per tractar 
totes les incidències que tenim a la Plaça Doctor Pila amb l´activitat del bars d’aquesta 
plaça. 
 
Resposta: Es va fer inspecció Policia Local i es va posar denúncia. La Policia hi estarà 
a sobre. Es convocarà una  reunió sobre les terrasses el proper 13 de juliol. 
 

- Estat de les accions a emprendre per tal de millorar el funcionament/eficàcia/soroll 
del aire condicionat del teatre del casal de Mira-Sol. 
Resposta:  S’ha inclòs una partida al pressupost 2020 per a l’aire condicionat 
 
- Situació del projecte de las pantalles acústiques de la autopista AP7  
Resposta: Depèn del ministeri de Fomento. No hi ha novetats. Es farà visita a Madrid 
al juliol. 
 
- Cobriment pista esportiva de Mas Gener  
Resposta:  S’ha rebut informe  de l’ACA negatiu . Cal fer un estudi de viabilitat. S’ha 

convocat una  reunió amb Urbanisme pel 6 de juliol per conèixer els detalls. 

5. Torn obert 

Magalí Robin: m’hauria agradat que s’expliqués al Consell de Barri el tema del pàrking 

i voldria saber quan tindrem la nova proposta. En relació amb les terrasses de la plaça 

doctor Pila, suposo que hi deu haver uns protocols sobre controls i desinfeccions.  

M’agradaria saber com es controla tot això. 

Pilar Gorina: el control de terrasses es porta a través de Comerç i la Policia Local. 

Xavier Barbany:  quan començarem a veure moviments de terra per al complex 

esportiu. Per altra banda, m’ha sorprès molt l’informe negatiu sobre la pista de Mas 

Gener, perquè es tracta d’un projecte que ja té assignat un pressupost. Des de l’AVV 

hem presentat diverses preguntes per saber si la 2a fase de la riera de Can Cabassa 

té pressupost i quan començaran les obres. Pel que fa a  l’AP7, seguim al mateix lloc 

de sempre i creiem que ja és hora que Fomento faci una proposta. 

Joan Puigdomènech:  m’interessaria rebre totes les convocatòries del consell de barri, 

dels grups de treball i també de les reunions monogràfiques. Demanaria que també 

se’m convoqués a aquest tipus de reunions per poder fer seguiment de temes que es 

venien fent des de l’anterior equip de govern. Demano que se’m convoqui per si sóc 

d’utilitat pel coneixement d’alguns temes. Respecte la reunió amb Fomento, hi ha una 

data fixada o és només l’expressió d’un desig?  

Pel que fa a la pista de Mas Gener, m’estranya molt aquest informe negatiu de l’ACA 

perquè no estem de fer cap recinte tancat, sinó de posar una coberta a sobre la pista. 

També voldria informació sobre la clínica veterinària específica que s’ocupa de 

l’esterilització dels gats de carrer.  
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Francesc Aguilà: voldria saber si l’OAC del Casal ja funciona amb normalitat o quan ho 

farà. També demano si al setembre/ octubre es farà algun acte de la festa major que 

no s’ha pogut fer a l’estiu. 

Pilar Gorina: No sabem encara la data de començament d’obres de la piscina. Aviat es 

podrà explicar el projecte definitiu als veïns. Pel que fa a la pista de Mas Gener, tots 

ens hem quedat sorpresos. L’informe de l’ACA ha arribat fa molt poc i cal veure 

tècnicament la viabilitat de la coberta. 

Sobre la segona fase de la riera de Can Cabassa no ens han donat cap data encara. 

La reunió amb Fomento pot fer-se al juliol i s’estan fent gestions per poder fer-la. 

Respecte a l’assistència a reunions amb les associacions que demana en Joan 

Puigdomènech, no hi ha cap inconvenient perquè hi assistiu tu i la resta de partits. 

Us informarem sobre l’entrada en funcionament de l’OAC del Casal. 

Joan Puigdomènech: l’Ajuntament es va comprometre que quan s’hagin de col·locar 

les pantalles de l’AP7, les expropiacions ja estarien fetes. Per tant són dos processos 

que han d’anar en paral·lel, el projecte és cosa del Ministeri i les expropiacions  

corresponen a l’Ajuntament. 

Pilar Gorina: ho traslladarem a Urbanisme 

Xavier Barbany: demanaria que se’ns doni resposta als punts que hem presentat com 

associació de veïns de Sant Joan abans del Consell de Barri. Demanem la informació 

perquè són temes que preocupen als veïns. 

Josep Lluís Lolo: Sobre les pantalles de l’AP7, l’Ajuntament ha de facilitar les 

expropiacions perquè puguin entrar les màquines i per tant ha d’anar coordinat. Com a 

associació, nosaltres hem presentat dos projectes als Pressupostos participatius sobre 

l’arranjament de la pista de Mas Gener. El tema de l’informe de l’ACA, no ho entenc, 

espero que ens ho expliqueu.  Per altra part, vam enviar un escrit per demanar 

informació sobre la titularitat del circuit de cotxes teledirigits i no hem rebut resposta.  

També vull demanar que es tornin a convocar els grups de treball i que es facin abans 

del Consell de Barri. 

Anna Queralt: hi ha una invasió de paneroles a la plaça Doctor Pila i al carrer Sabina 

Canyameres. Mai n’havíem vist tantes, estan per tot arreu. Són de l’espècia Batela 

germànica i demanem que es faci una actuació, amb pocs diners es pot arreglar. 

Pilar Gorina: Passarem avís a Serveis Urbans sobre el tema de les paneroles perquè 

s’ho mirin. 

Joan Puidomènech: volia saber quina és la situació dels terrenys del costat del HGC 

que s’havien de posar en mans d’un pagès pel seu conreu. Sé que hi havia un acord i 

un conveni signat amb alguns propietaris. Només quedava pendent un petit propietari. 

Pilar Gorina: Com sabeu, hem viscut una situació excepcional que ho ha desvirtuat tot. 

Els grups de treball convindria fer-los abans del consell de barri. Sobre la pista de Mas 

Gener, convocarem en breu una reunió específica per explicar l’informe de l’ACA. 
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Pel que fa als terrenys de conreu, la secretaria municipal considera que no es pot tirar 

endavant fins que no hi hagi l’acord dels 3 propietaris. Ho seguirem de prop, a veure si 

es pot tirar endavant aviat. 

Joan Puigdomènech: crec que això no és motiu per aturar tot el projecte, em sembla 

arbitrari. Es podria començar amb els dos terrenys que ja han donat el seu acord. 

Penso que la  secretaria hauria de facilitar la tramitació, enlloc de posar-hi traves.  

Presento la meva queixa en aquest sentit. 

Xavier Barbany: crec que un funcionari no pot esmenar la plana a un electe. Si el 

govern vol tirar endavant el conveni, la secretaria ha de buscar la via  legal per fer-ho 

possible. 

Pilar Gorina: la secretaria ha de vetlllar per la legalitat, no pot signar un conveni si no 

està tot correcte.  

Joan Puigdomènech: hauria de posar la legalitat a favor dels projectes que té la ciutat. 

Demano del cos jurídic que faciliti la tramitació dels projectes de l’equip de govern. I 

això que jo no estic al govern, sinó a l’oposició. 

Pregunta sobre moció aprovada al ple municipal sobre l’aparcament de Can Cabassa 

presentada per Ciutadans. 

Pilar Gorina i Jose Miguel García expliquen que s’havia d’aprovar per unanimitat al ple 

de març però es va haver de suspendre el ple per la pandèmia. Després es va tornar a 

presentar al ple presencial del mes de maig amb 2 canvis que no van ser considerats 

per tothom (es va canviar el títol i afegir un punt) i allà es va aprovar per unanimitat 

amb una esmena en el títol. Destaca que la moció pretenia garantir l’adequació i el 

manteniment de l’aparcament, d’acord amb les associacions de veïns afectades. 

Gloria Selma:  volia saber si els diners de lliure disposició del Consell de Barri 

destinats a la Coordinadora sociocultural es perdran si no es poden organitzar les 

activitats a causa de la pandèmia. 

Marina Casals: si es plantegen activitats que es puguin fer o que siguin virtuals, no hi 

ha problema. Si són activitats presencials i no es poden portar a terme, es perdrien els 

diners perquè no poden passar d’un any a l’altre. En funció de quina sigui la situació,  

el Consell pot acordar destinar-los a algun altre projecte que es pugui dur a terme. 

Josep Martí: estic decebut amb tota l’actuació de l’Ajuntament. No veig cap millora, ni 

cap avenç en els punts que portem anys demanant. Tot són problemes i entrebancs, 

no s’avança en res. 

Pilar Gorina: és veritat que costa avançar en els temes d’Urbanisme, però hi ha moltes 

coses que s’estan fent. Jo intento donar una bona notícia a cada consell. Però els 

temes que més surten, no els gestiono jo com a regidora. Malgrat això, hi ha petites 

coses que es van fent, encara que no es vegi. 

Xavier Barbany: un dels problemes que té Mira-sol és el tema de l’urbanisme i la 

pedra. Les infraestructures representen un dèficit important respecte altres punts de 

Sant Cugat. Per exemple, en l’obra de l’Avinguda Baixador, Mira-sol és un dels 

principals perjudicats. 
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Pilar Gorina: En els temes urbanístics, hi anem al darrera. En temes de Serveis 

Urbans, hi ha alguns temes que han quedat aturats perquè s’han hagut de prioritzar 

actuacions a causa del Covid19, però ja s’estan reprenent. Les marquesines antigues 

d’autobús, per exemple, s’ instal·laran a Mira-soll També s’estan agilitzant les obres a 

les escoles perquè no coincideixen amb el curs escolar. 

Sense més temes a tractar, a les 20.54 hores s’aixeca la sessió. 

Acords: 

-S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

-S’aprova el nomenament del Sr. Xavier Barbany com a representant del Consell de 

Barri al Consell de Ciutat. 

Signatura 

El /la President/-a  Consell de Barri            
F_GRPFIRMA_REGIDORIA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de Participació Ciutadana 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A   
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