Consell de Barri de Mira-sol
GRUP DE TREBALL QUALITAT URBANA
Data: 18 de maig 2021
Hora:: 18.00 h
Hora
LLoc: sessió per videoconferència
Assistents:
-

Pilar Gorina, presidenta del Consell de Barri de Mira-sol
Albert Foz, vicepresident del Consell de Barri de Mira-sol
José Gallardo, regidor de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport
Jose Miguel García, vocal Ciudadanos
Enric Òdena, vocal ERC
Xavier Barbany, vocal AAVV Sant Joan de Mira-sol
Magalí Robin, vocal AVV Can Cabassa- Mas Gener
Gerard Riba, tècnic àmbit de Qualitat Urbana
Marisa Álvarez, cap de secció de Neteja Viària i Recollides
Marina Casals, sotsdirectora de Participació i Barris
Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana
Anna Ugencio, tècnica de Ciutadania
Montse Soler, tècnica del Servei Mediació

Ordre del dia
1. Manteniment general
a) Instal·lació marquesines a parades de BUS( AVV Sant Joan de Mira-sol)
b) Substitució d’actuals lluminàries per lluminàries LED – Terminis per a tot el barri
c) Manteniment del arbrat (arbres malalts, arbres extremadament torts ex. Passeig del Roser 124, etc,)
( AVV Sant Joan de Mira-sol)
d) Neteja terrenys carrer Astúries (AVV Mas Gener)
e) Reparació de voreres i asfalt del barri (APV Mas Gener)
2. Recollida de brossa (AAVV Sant Joan de Mira-sol)
a) Estat dels contenidors – Pla de manteniment, buidatge, etc.
b) Recollida de “Voluminosos” – Pla de millora (a l’AA.VV. tenim propostes de millora)
3. Projecte de nou aparcament lliure HGC ((AAVV Sant Joan de Mira-sol)
a) Estat del projecte a nova zona c/ Pere Pons
b) Terrenys d’aparcament actual. c/Arnau de Vilanova – c/Asturies (Futura zona de conreu). Estat i
terminis
4. Rieres de Mira-sol (AAVV Sant Joan de Mira-sol)
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a) 2 fase de naturalització Riera Can Cabassa – Terminis
b) Cobriment Torrent del Xoriguer – Estat del projecte i terminis
5. Mobilitat
a) Reparació asfalt 2 rotonda direcció Rubí c/Josep Trueta (AAVV Sant Joan de Mira-sol)
Desenvolupament de la sessió:
La presidenta del Consell de Barri, Pilar Gorina, dona la benvinguda i remarca que s’han pogut reunir la major
part dels grups de treball abans del Consell de Barri.
- Substitució d’actuals lluminàries per lluminàries LED – Terminis per a tot el barri
Sr. Gerard Riba: Mira-sol compta amb 210 punts de llum tipus led i en el segon semestre de 2021 està previst a
instal·lar-ne 1.500 punts més. D’aquesta manera, el 43% de les lluminàries passarien a ser tipus led. No hi ha
una planificació a més llarg termini perquè depèn del pressupost de cada any i del contracte de manteniment
en vigor.
Sr. José Gallardo: l’objectiu és millorar i reduir la despesa energètica a tot el municipi.
Gerard Riba: el retorn de la inversió en la tecnologia led es calcula entre 5 i 7 anys i en teoria té menys
manteniment.
-Manteniment del arbrat (arbres malalts, arbres torts ex. Passeig del Roser 124, etc,)
Sr. Gerard Riba: S’ha fet revisió dels arbres d’aquest carrer per part de Parcs i Jardins i en conjunt estan bé de
salut. N’hi ha algun que està tort però no està en mal estat.
Sr. Xavier Barbany: un d’aquests arbres envaeix una zona de pas de vehicles i molts cotxes en aparcar hi donen
cops.
Sr. José Gallardo: mirarem si es pot posar una pilona o algun element, però s’evitarà tallar l’arbre.
-Neteja terrenys carrer Astúries (AVV Mas Gener)
Sr. Gerard Riba: Hi ha un terreny que és de Promusa però la resta no són municipals. Si hi ha cap conveni entre
Promusa i Ajuntament pel que es fa el manteniment es podrà dur a terme.
Sr. Jose Gallardo: a l’estiu es va fer una actuació en aquest terreny perquè hi havia un perill d’incendi i es va
actuar d’urgència però sinó l’Ajuntament no hi pot entrar perquè és d’un privat. Aquest és un tema recurrent i
s’haurà de fer un requeriment a la propietat perquè faci neteja de l’espai.

-Reparació de voreres i asfalt del barri (APV Mas Gener)
Sr. Gerard Riba: Durant el 2020 no hi ha hagut manteniment a causa de la pandèmia, però hem recopilat dades
del 2019 i el 4% del pressupost de manteniment de voreres del municipi es va destinar a Mas Gener. El 2021 es
farà la nova licitació per 4 o 5 anys. El nou contracte suposarà un canvi perquè és molt ambiciós i es pretén fer
un manteniment més preventiu.
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Sr. Jose Gallardo: el nou contracte ens permetrà actuar de manera simultània en diferents punts. Això permetrà
donar resposta més immediata, que és el que volem. Ara només tenim la brigada per actuacions d’urgència. No
podem fer actuacions integrals fins comptar amb el nou contracte, previst per finals d’any.
- Instal·lació marquesines a parades de bus
Sr. Xavier Barbany pregunta si hi ha alguna data per instal·lar les marquesines recuperades
Sr. Jose Gallardo: en tenim 12 de recuperades i les tenim a punt de posar a Mira-sol, La Floresta i Les Planes,
però malauradament no podrem fer-ho tan ràpid com prevèiem per un tema administratiu. Resulta que per
col·locar-les cal fer un concurs per adjudicar-ho a l’empresa. Però em comprometo que a finals d’any estiguin
col·locades.
-Estat dels contenidors – Pla de manteniment, buidatge, etc.
Sra. Marisa Alvarez: Durant el confinament no es va poder fer el manteniment habitual perquè la Generalitat no
deixava sortir les màquines d’aigua als carrers. Actualment ja s’ha normalitzat i es fa correctament. Tenim
problemes de robatori de pedals i manetes dels contenidors i sempre els hem d’anar canviant. Estem buscant
models on sigui més complicat de sostreure’ls.
Pel que fa a les recollides, es fan entre 3 i 5 passades a la setmana, en funció de quina fracció es recull. Amb el
nou concurs, es canviarà el sistema totalment perquè l’objectiu és que a totes les bateries hi haurà les 5
fraccions.
-Recollida de “Voluminosos” – Pla de millora
Sr. Xavier Barbany: creiem que el sistema actual de recollida a Mira-sol té molts problemes, també influeix la
falta de civisme dels veïns però pensem que s’hauria de replantejar. Estem disposats a donar la nostra opinió
per millorar-ho.
Sra. Marisa Alvarez: Estem d’acord que el servei és totalment millorable i estem oberts a parlar-ne amb les
associacions de veïns. A Mira-sol tenim incivisme però no és el lloc on més problemes d’aquest tipus hi ha. Al
barri l’any passat vam recollir 290 tones de voluminosos i més d’un 40% eren fora del dia programat. Hem hagut
d’arribar a sancionar.
Sr. Xavier Barbany defensa que cal sancionar els incívics.
Sra Marisa Alvarez diu que han detectat moltes infraccions per part d’empreses, malgrat que hi ha deixalleries
com la de Can Calopa a només 5 minuts.
Sra, Pilar Gorina pregunta si ha funcionat bé la campanya de voluminosos i si s’ha notat alguna millora.
Sra Marisa Alvarez: la campanya s’ha notat i el servei ha millorat, ara hi ha menys voluminosos fora de dia i fora
de lloc. Però si hi ha algun punt negre, es veu molt. Cal tenir en compte que durant el confinament, en que en
teoria no es podien llençar voluminosos, teníem un camió durant tot el dia que recollia 70 tones diàries.
Sr. Jose Gallardo: el tema de l’incivisme no és fàcil, i passa a tot arreu. Si veieu alguna acció incívica, si us plau
envieu-nos-ho.
Sra. Pilar Gorina: em sembla que seria interessant que des de les entitats i associacions de veïns es pogués
col·laborar per conscienciar el veïnat sobre els dies i hores de recollida de voluminosos, per tal d’ajudar en què
es compleixin els horaris marcats.
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-Aparcament HGC
Sra. Magalí Robin diu que l’aparcament ha millorat molt amb l’actuació que es va fer l’any passat i demana si
es podria remoure la terra de tant en tant per evitar que hi creixin les males herbes.
Sr. Jose Gallardo respon que es farà al novembre que és quan es fan aquest tipus d’actuacions.
Sra. Magalí Robin demana si es poden col·locar pilones o algun element a les voreres per evitar que els cotxes
hi aparquin. També demana que es posin cepos enlloc de multes als infractors, ja que té efecte dissuasori.
Sr Jose Gallardo comenta que miraran si es poden posar paperes a les voreres o algun altre element.
Sra. Robin demana que si es posen papereres, siguin sense bosses de plàstic.
Rieres de Mira-sol (AAVV Sant Joan de Mira-sol)
-2 fase de naturalització Riera Can Cabassa – Terminis
Sr. Gerard Riba: Estem recopilant tots els informes interns per poder fer la licitació de la 2a fase de les obres. La
idea és poder començar la licitació dins del darrer trimestre de l’any. Amb aquest calendari, podríem començar
les obres al juny de 2022.
-Cobriment Torrent del Xoriguer – Estat del projecte i terminis
Sr. Gerard Riba: no està iniciat, tenim només l’avantprojecte. La idea seria iniciar el projecte a finals de l’any
2022 quan hàgim acabat Can Cabassa i sempre que hi hagi finançament per fer-ho.
Sr. Xavier Barbany: entenc que primer cal acabar la riera de Can Cabassa però demanaria aque després d’un
projecte es pugui començar el següent. Hi ha veïns que viuen a sobre del Torrent Xoriguer i a l’estiu hi ha molta
presència de mosquits tigre.
Espai de socialització de gossos - Mediació
Per part del servei de Ciutadania, la Sra Anna Ugencio i Montse Soler informen sobre la mediació que s’està
realitzant sobre l’espai de socialiltzació de gossos de Mira-sol.
Sra. Anna Ugencio diu que la mediació és una oportunitat per pacificar la situació, recollir les opinions de totes
les parts, posar en comú els diferents punts de vista i també permetre de posar cares a les parts. De moment,
s’han fet diverses trobades durant el mes de maig i al juliol es vol fer una trobada conjunta.
Sr. José Miguel García pregunta quins són els dos extrems o les dues posicions confrontades.
Sra. Montse Soler: no hi ha dues parts, sinó que el que s’intenta és pacificar tots els veïns. El que intentem és
donar veu a tots els veïns. No proposem una solució sinó que intentem recollir punts de vista i propostes i
tractem de veure si hi ha punts de trobada. És molt important que tothom es pugui posar cara i conèixer els
altres punts de vista.
Sr. Xavier Barbany: és important que a les reunions tothom propostes i que les dues parts entenguin que es es
pot posar sobre la taula qualsevol proposta.
Sra. Montse Soler: volem recollir totes les opinions de les persones afectades, també dels que van fer la proposta
i els que no viuen el conflicte però tenen coses a dir perquè són usuaris. No es veu que hi hagi una confrontació.
No es tracta de confrontar, sinó de posar cares.
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Sra. Magalí Robin pregunta sobre l’estat del projecte de museïtzació de les runes de Can Cabassa.
Sra. Pilar Gorina no disposa d’informació sobre les runes però la demanarà. Confia que la mediació pugui
ajudar a trobar una sortida i que sigui el menys problemàtic per a tothom.
Sense més temes a tractar, la presidenta s’acomiada i aixeca la sessió a les 19.35h
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