ACTA REUNIÓ PLAÇA DOCTOR PILA DE MIRA-SOL

Reunió: Plaça Doctor Pila- Temes Seguretat
Data: 13 de juliol 2020
Lloc: reunió online
Hora: 17h
Assistents:
Pilar Gorina, presidenta Consell Barri Mira-sol
Francesc Carol, regidor de Seguretat i Via Pública
Magali Robin (AVV Can Cabassa i Mas Gener)
Xavier Barbany (AVV Sant Joan)
Roger Catrisse, veïns Plaça Doctor Pila
Montserrat Trujillo, veïna Plaça Doctor Pila
José Luís García (C’s)
Albert Mallol, tècnic de Participacio Ciutadana
Temes tractats:
1. Sorolls i molèsties als veïns provocats per locals de la plaça Doctor Pila
2. Compliment horari tancament
3. Reducció aforament terrasses

Pilar Gorina: Els temes sobre llicències d’activitats i problemes amb sortides de fums es tractaran a
part en una altra reunió ja que avui els responsables d’aquests temes no ens podien acompanyar. Us
farem arribar una altra convocatòria.
Sorolls i molèsties als veïns provocats pels locals de la plaça Doctor Pila
Montse Trujillo: El problema és la clientela dels dos locals de la plaça Doctor Pila. Són bars on ve la
gent a beure i acaben borratxos i provoquen sorolls i molèsties als veïns des de fa anys. La gent es
queda a l’entrada dels bars, a sota dels pisos, quan tanquen les terrasses. Durant el dia hi ha un públic
diferent, però a la nit arriben els més problemàtics en motos i cotxes tunejats. No són veïns de Can
Cabassa, hi pot haver algun grup del barri però la major part ve de fora.
Quan van obrir aquests locals, no eren bars ni restaurants, sinó botigues de fruites i queviures, que
donaven un servei al barri. Tancaven a les 20h i no creaven cap problema. No entenem com es va
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donar el canvi de llicència. Els propietaris són plenament conscients que generen problemes.
Aquesta situació fa 10 anys que la patim i estem tips de trucar a la policia local i als mossos, però
cal trobar una solució
Francesc Carol: La situació ja la vaig viure fa 5 anys i no sembla que hagi canviat.
Es pot tornar a fer pressió policial durant unes setmanes però ja sabeu que aquesta no és la solució
definitiva, és només temporal. L’actuació policial ha d’anar acompanyada de les mesures per tal que
es compleixi la normativa a nivell d’activitats, de terrasses i salubritat. Per tant, jo ho traslladaré a
Activitats, a Via Pública i Sanitat, cal fer pressió i seguiment per garantir que els locals estiguin
correctes i segueixin totes les normatives.
Pregunta veïns: Es pot prohibir el consum d’alcohol al carrer?
Francesc Carol: A Sant Cugat ara mateix no està prohibit el consum.
Compliment horaris de tancament
Per part del veïns afectats, s’explica que l’horari dels locals segons normativa és el següent:
-De diumenge a dijous, tanquen a les 22h
-Divendres i dissabte, les terrasses tanquen a les 22.30h i el local a les 23h.
L’horari és el mateix per tot l’any, cosa que hem d’agraïr a l’Ajuntament. A l’hivern l’horari es compleix
però a l’estiu, no. Els responsables del local no fan marxar la gent.
Agafarem el decret de terrasses i l’enviarem a la policía perquè facin inspecció i comprovin les hores
de tancament. Si s’incompleix pot comportar una multa i pot ser important.
Reducció aforament terrasses
Pregunta veïns: Es pot reduir l’aforament de les terrasses de la plaça?
Francesc Carol: Ara mateix no és un bon moment per demanar la reducció de l’aforament, ja que a
causa del Covid19 justament el que es pot autoritzar és un augment de l’aforament a l’exterior. Quan
passi la pandèmia és una mesura que es pot contemplar.
Pregunta veïns: Poden tenir cadires apilades a l’exterior? Poden haver-hi altres elements?
Francesc Carol: Sí , poden tenir cadires. Amb les mesures contra el Covid19, no hi poden haver
elements a les terrasses que no siguin taules i cadires.
Els veïns també es queixen de la presència de paneroles.
Pilar Gorina diu que ho ha traslladat a la regidora Alba Gordó.
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Xavier Barbany comenta que les dues rieres que passen per Mira-sol són un focus per aquest tipus
d’insectes i creu que el cobriment o naturalització de les rieres són actuacions bàsiques per evitar
aquests problemes.

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