ACTA:
ACTA: GRUP DE TREBALL QUALITAT URBANA I MOBILITAT A MIRAMIRA-SOL
Data: 4 de novembre de 2019
Hora: 18:00
Lloc: Casal Mira-sol
Hi assisteixen:
assisteixen:
En representació de les entitats:
(Ass. Propietaris i Veïns Mas Gener) Sr. Josep lluís Lolo
(Ass. Propietaris i Veïns Mas Gener) Sr. Josep Martí
(Ass. Veïns Can Cabassa) Sra. Magali Robin
(Ass. Veïns Sant Joan) Sr. Xavier Barbany
(Regidor Junts per Sant Cugat) Sr. Joan Puigdomenech
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:
(Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat) Sr. Víctor Martínez
(Regidora d’Educació, Infància i Universitats) Sra. Pilar Gorina
(Tècnic d’Acció als Barris) Sr. Isaac Villa
Desenvolupament de la sessió
TEMES TRACTATS DE QUALITAT URBANA:
1.1. - Projecte de la Naturalització de la riera de Can Cabassa
- La primera fase del projecte te una previsió de finalització durant la primera quinzena de
novembre. Actualment està en procés de modificació de contracte.
- La segona fase del projecte, estan fetes les valoracions de 3 de les 5 parcel·les que s’havien
d’expropiar. Un cop resoltes les 2 expropiacions restants, començarà tota la tramitació per la licitació
de l’obra.
2.2. - Projecte de Cobriment de la Riera del Xoriguer
- Hi ha un projecte bàsic que va servir per fer la consulta a l’ACA sobre la viabilitat de la
cobertura de la riera, que ha sigut favorable. Les properes fases del projecte estan supeditades al pla
d’inversions dels propers anys. Posteriorment des de Secretaria podrien no acceptar el projecte bàsic
aprovat perquè han passat més de 6 mesos, tal i com marca la Llei de Contractes del Sector Públic,
cosa que faria que es tornés a iniciar el procediment d’aprovació del projecte bàsic, encara que no
hagi patit cap modificació.
3.3.- Il·luminació del barri de MiraMira-sol
- Les properes setmanes es canviaran 242 làmpades a Mira-sol i es milloraran els nivells
lumínics. Ara a la tardor es farà una nova luxometria per veure els nivells. Els carrers on es farà el canvi
de làmpades seran: Carrer Josep Irla, carretera Vallvidrera, Avinguda Montserrat Roig i al Parc del Turo
de Can Mates.
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- Per part dels assistents es comenta que hi ha carrers amb molt poca il·luminació com
l’avinguda Can Cabassa, entre l’avinguda Montserrat Roig i passeig del Nard. Una altra zona seria el
Camí de Sant Cugat al Papiol, entre el carrer de Vitòria i el passeig del Roser. També recorden que cal
insistir a l’Hospital General per tal que reparin els punts de llum que estan apagats.
4.4. - Voreres Can Mates
- Els serveis jurídics d’urbanisme encara estan treballant pels problemes d’assentaments de
les argiles dels carrers urbanitzats.
5.5. - Voreres Mas Gener i MiraMira-sol
- Encara no està el pressupost que hi ha disponible per l’exercici del 2020 però quan es disposi
de pressupost es treballarà als carrers on hi ha més incidències. (avinguda de Barcelona, avinguda de
Bilbao, carrer Aragó, carrer d’Astúries, carrer Buenos Aires, carrer Burgos, carrer de Fuerteventura,
carrer Jaén, carrer de Joan Coromines, carrer de Josep Irla, carrer de Pompeu Fabra, carrer de
Vallseca, passeig de Sevilla, Rambla del Jardí).
6.6. - Asfaltat del vial entre rotondes de l’Hospital General
- Es valorarà quan es disposi de pressupost d’inversió per l’exercici del 2020. La il·luminació es
va revisar i estava en funcionament, tot i que els assistents comenten que encara hi ha dos fanals que
no funcionen. Es revisarà.
7.7. - Recollida de voluminosos
- El sistema de recollida de voluminosos s’està realitzant correctament però hi ha usuaris que
deixen els voluminosos fora dels dies establerts. En aquest casos, s’utilitza uns adhesius per indicar
que s’han deixat incorrectament.
- Actualment només es recullen voluminosos només al 30% dels punts que hi ha, cosa que fa
que a partir del desembre es replantegi el sistema per optimitzar-lo.
8.8. - Parc dels tobogans
- Al parc dels tobogans i àrees de joc infantil del parc del Turó de Can Mates s’estan fent les
següents actuacions:
- Manteniment continuat i programat de les àrees de joc i zones contigües a tot el
parc.
- S’han fet plantacions d’arbres a les zones de joc infantil i tobogans per donar més
ombres a l’estiu
- S’està treballant en l’elaboració de diverses actuacions d’estabilització de talussos,
obertura de nous accessos, escales, hidrosembres; degut a que s’han obert passos per persones en
llocs que no eren d’accés i que originen erosions del sòl, malmeten la vegetació existent i fomenten
escorrenties d’aigua. Totes aquestes actuacions comportaran que hi hagi consignació pressupostària
per l’exercici del 2020 i els terminis corresponents de contractació.
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9.9. - Cultiu del Terreny del C/ Astúries
- L’Ajuntament ja te signat el contracte de custodia pel terreny propietat de laboratoris Esteve
del carrer Astúries. Ja hi ha un pagès que ha entrat una instància mostrant el seu interès per cultivar el
terreny. Ara s’ha de publicar edicte al BOP durant 10 dies, informant públicament que hi ha aquest
terreny disponible per cultivar. Si cap pagès més mostra interès, es cedirà el terreny al pagès que ja ha
entrat la instància i ja podria començar a treballar. El mateix procediment s’ha de repetir pels dos
petits solars annexes propietat de Vibloc i Promusa.
10.10. - Poda a Mas Gener. Quan es farà?
- S’exposa que l’any passat es va realitzar un poda de manteniment i els assistents
especifiquen que bàsicament es van podar les branques que accedien a les propietats privades.
- La campanya de poda 2019-2020 s’iniciarà el dia 11 de novembre, supeditats a la
climatologia. Els treballs iniciaran per Mas Gener i posteriorment s’anirà avançant per Mira-sol. Es
presenta proposta de poda de reducció al barri al barri en dos sectors, un s’executaria aquest any i
l’altre al 2020. (plànol annex 1)
11.11. - Seguretat al teatre del Casal de MiraMira-sol
- Ho revisarà un tècnic de l’Ajuntament per analitzar i avaluar quines actuacions requereix.
12.12. - Goteres i entrades d’aigua a l’edifici del casal
- Des de la brigada d’obres s’han anat realitzant actuacions per segellar els llocs per on
previsiblement hi ha filtracions. De manera preventiva s’ha establert una periodicitat trimestral per la
neteja de les canals de recollida d’aigua i sempre que el seu estat ho requereixi.
- Actualment s’està treballant en l’elaboració d’un projecte contactant amb empreses
especialistes en el sector per contractar externament la reparació i impermeabilització de la junta
entre els dos edificis per on es filtra l’aigua al teatre i al casal d’avis.
TEMES TRACTATS DE MOBILITAT:
13.13. - Transport públic urbà
- S’han instal·lat tres noves marquesines a la Plaça de Joan Borràs (estació fgc), al CAP de
Valldoreix i al CAP Turó de Can Mates.
- Per part dels assistents es proposa que es millori la APP StQBus, que molt probablement
fomentaria l’ús del transport públic urbà.
- També s’està plantejant un canvi de model de transport urbà per tal d’optimitzar línies i
freqüències de pas.
14.14.- Mobilitat al C/ Vallseca
- Cap dels assistents sap quina es la problemàtica que es planteja en aquest punt.
15.15. - Mobilitat al voltant del parc dels tobogans
- Cap dels assistents sap quina es la problemàtica que es planteja en aquest punt.

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

16.16. - Aparcament de Can Cabassa
- Es planteja la proposta de senyalització per regular l’entrada i la sortida de l’aparcament. Per
part dels assistents s’accepta la proposta. (plànol annex 2)
17.17. - Projecte de Carrils bici a les escoles del barri
- S’està treballant en la redacció del projecte.

ALTRES TEMES FORA DE L’ORDRE DEL DIA:
- Trasllat pàrquing Hospital General a la zona posterior
- Estat de les gestions de les pantalles acústiques de l’AP 7.
- Estat de les gestions per la retirada de la torre alta tensió
- Reiniciar les converses per la instal·lació de la Pèrgola a la plaça del Dr. Pila.
- Informació sobre si hi ha alguna modificació prevista al projecte de la piscina respecte
l’aprovat.
- Podar els arbres de sota el pont per anar a Rubí perquè no es pot passar.
- Estat del projecte del cobriment de la pista de Mas Gener.

Sent les 19:00 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió.
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