ACTA CONSELL DE BARRI DE MIRAMIRA-SOL
13/12/2018

Identificació de la reunió
Núm. de la reunió: 4
Dia: 13 de desembre de 2018
Hora: de 19:00 a 22:00
Lloc: Sala d’actes Casal Mira-sol
Assistents :
President:
President Joan Puigdomènech
Vicepresident: Xavier Barbany
C’S: Jose Miguel Garcia
ERC-MES: Eva Lafuente
ICV-EUiA: Josep Mª Angel
PDeCat: David Fernández
PSC: Francesc Aguila
Associació de veïns Can Mates: Jordi Planas
Associació de veïns de Sant Joan: Inmaculada Valderrama
Associació de propietaris i veïns de Mas Gener: Josep Lluis Lolo i Josep Marti
Associació de veïns de Can Cabassa i Mas Gener: Magali Robin
Mirasol Teatre: Juan Àngel de la Peña
Associació Hort Mira-sol: Antonio Garcés
Excusen l’assistència:
CUP- Procés Constituent: Carlota Picanyol
PP: Ignacio Rigau
AMPA Escola Catalunya: Carme Roca
Club Futbol Unió Mira-sol Baco: Joan Salabert
Dxoc Teatre: Pep Ordóñez
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:
Sots Directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris: Marina Casals
Tècnic d’Acció als Barris: Isaac Villa
Tècnica de comunicació : Ester Castanyer
Ordre del dia previst
1. Torn obert de paraula ciutadania
2. Aprovació de l’acta
3. Informacions de la presidència
4. Respostes a preguntes del darrer consell
5. Informació del procés de lliure disposició 2019
6. Estat dels projectes de lliure disposició
7. Seguiment tràmits soroll de l’AP-7
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8. Seguiment torre alta tensió
9. Informació sobre projectes en curs: complex esportiu, rieres
10. Informació dels grups de treball
11. Torn obert de paraula
Desenvolupament de la reunió
Sr. Puigdomènech dóna pas al torn obert de paraules de la ciutadania
1. Torn obert de paraula ciutadania
Veïna: cal posar la placa a la rotonda de l’Av. Plataners. Ja ho he demanat en altres ocasions i ho volia
recordar.
Sr. Illescas: demana que consti en acta el que diré. Soc veí de l’Av. Can Cabassa, 14. Lamento no haver
assistit a les dues últimes reunions sobre la riera.
Vull saber quins són els nivells mínims de la contaminació lumínica, segons les ordenances. He buscat les
ordenances a la pàgina web però no hi són. Quan vaig pel carrer no m’hi veig. Van canviar les lluminàries
però jo tinc dificultats per veure-hi i quan es fa fosc, no hi veig. Hi ha trams que no estan il·luminats. Vull
saber en quin punt de les ordenances consten el mínims. Demano que consti en acta perquè
s’assumeixin responsabilitats.
Tinc la sensació que no es soluciona. En una resposta, es deia que l’aigua complia els paràmetres
autoritzats. No ens diguin que ja està solucionat. Divendres vaig prendre mostres de les aigües de la riera
de Can Cabassa (la mostra als assistents en un pot). Demana si algú en vol beure o la vol olorar.
Vaig trucar a la Guardia urbana i em van dir que havien pres nota. L’Ajuntament no dona facilitats per
saber si s’està fent alguna cosa. També he fet gestions a l’ACA i pel que he vist són més actius que
l’Ajuntament. També em plantejo avisar al Serprona. També vull contactar amb advocats de l’associació
de veïns perquè estudiïn si hi ha responsabilitats. És inacceptable, és una vergonya.
Sr. Lafuente: com li vaig dir en una altra ocasió, li torno a demanar que si vol ens pot fer arribar les fotos
de la riera al nostre grup municipal perquè puguem fer seguiment del tema.
Sr. Illescas: no us les he donat perquè si en 6 mesos no heu anat a veure la riera és que el tema no us
interessa. Jo no vull una guerra de partits sobre aquest tema, el que vull és una solució.
Sra. veïna: pregunta amb quina periodicitat passen a recollir fulles per l’avinguda Baixador. Les màquines
que passen recullen les fulles de les vores però no les de les voreres. Quan passen els cotxes pel carrer,
que van a una velocitat altíssima, aixequen les fulles i entren a les casses.
Sra. veïna: les cotorres que estan als jardins fan molt de soroll i deixen rastres de defecacions. Pregunta si
es fa alguna cosa perquè no proliferin tant.
Sr. Puigdomènech: passarem nota del tema de les fulles a Serveis Urbans. Pel que fa les cotorres, el que
fem es retirar nius, però els acaben reposant. També s’ha provat utilitzar pinso contraceptiu per evitar la
reproducció però tampoc ha funcionat gaire, perquè se’l mengen els coloms. En el cas dels coloms es fan
captures però amb les cotorres no s’ha trobat un sistema prou eficient.
Sr. Lolo: a Mas Gener ens han arribat queixes sobre la distribució de correus, cartes que arriben amb molt
de retard. Voldria saber quina caducitat hi ha en l’entrega de cartes.
La segon queixa és sobre la recollida de fulles. Demano que es posin a la ruta de recollida el C/
Guadalajara, 1 i 3.
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Sra. Carme: jo he fet una queixa a Correus, però diuen que no tenen prou carters. No passen cada dia. He
fet reclamacions i no fan mai devolucions.
En no haver-hi més intervencions, el president dóna pas a l’aprovació de l’acta anterior
2. Aprovació de l’acta
Sra. Lafuente:: demana que s’esmeni un punt que fa referència a un petit intercanvi d’opinions.
Finalment s’aprova l’acta amb aquesta esmena.
3. Informacions de la presidència
Canvi nomenclàtor carrers
Sr. Puigdomènech: la comissió de nomenclàtor fa revisió dels noms dels carrers i a vegades troba
ambigüitats en alguns noms. Són situacions que cal revisar perquè a vegades comporten confusions.
Ens proposen el canvi de nom de 3 carrers: l’avinguda Barcelona passaria a dir-se passeig Marta Martí, la
plaça de Mira-sol es canvia per Clara Campoamor i la plaça Sant Cugat passa a anomenar-se Montserrat
Abelló.
Carrils bici
Sra. Valderrama demana quan començaran les obres.
Sr. Puigdomènech explica que hi estaran a sobre perquè comencin el més aviat possible i no
s’endarrereixin les obres.
Sr. Illescas: els carrils bici estan bé que se’n facin però falten llocs per aparcar les bicicletes de forma
segura. Estaria bé detectar quins són els llocs d’arribada per fer-hi zones d’aparcament.
Sr. Puigdomènech: al desembre estaven previstos dos grups de treball (Complex esportiu i riera) que es
passen al gener.
4. Respos
Respo s tes a preguntes del darrer consell
1. Seguretat i robatoris en habitatges
Pregunta: Veïns demanen informació sobre seguretat i dades de robatoris aquest estiu.
Resposta: S'ha fet GT de Seguretat el dia 13 de novembre.
2. Seguretat
Pregunta: Es demana saber el nº d'agents de policia local que hi ha patrullant a Sant

Cugat i quants d'aquests es destinen a Mira-sol
Resposta: S'ha fet GT de Seguretat el dia 13 de novembre

3. Recorregut autobús
Pregunta: Demanen que la L2 no faci tanta volta per tornar al poble
Resposta: S'ha aprovat el desdoblament de la línia per tal de repartir l’actual recorregut en dues
línies i que no faci tanta volta. Entrarà en funcionament en breu

4. Problemes de rates
Pregunta: Denuncien que al c/Alps i a la plaça dels Tres Pins hi ha moltes rates. També es
demana fer alguna campanya informativa a les comunitats de veïns perquè sàpiguen
com poden actuar en cas de rates i com fer desratitzacions
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Resposta: El dia 20/09 es va rebre una queixa del C/Alp 94 sobre la zona de la Riera i es va avisar i
es va fer el tractament el mateix dia. El dia 11/10 es va informar de la persona que havia fet la
queixa. Dos mesos després, el dia 21/11, l’àrea d’Esports va traslladar una queixa per la presència
de rates a la Petanca, també ubicada al carrer Alp: el dia 27 es va fer l'actuació. Respecte a la
campanya informativa, si es considera necessari, es podrien posar consells i indicacions al web
municipal (a l’apartat de salut pública).
5. Aparcament
Pregunta: Al c/ Alps ara no es pot aparcar perquè té molta pressió de la gent que no vol

pagar zona verda.
Resposta: s'ha encarregat un estudi per valorar possibles solucions.

6. Recollida
Recollida de voluminosos
Pregunta:
Pregunta: A Can Rabella la gent no deixa els voluminosos el dia que toca.
Resposta: Al darrer consell de barri es va plantejar reforça la informació. Com a primera
mesura, s'ha inclòs a la darrera revista Som Mira-sol, que s’ha enviat a totes les llars.
7. Comerç de proximitat a MiraMira- sol a l’agost
Pregunta:
Pregunta: Aquest estiu, va tancar Mercadona de Mira-sol Centre i com que Carrefour del centre
Comercial també estava tancat, no hi havia llocs propers per anar a comprar.
Resposta: Aquest estiu ha estat una situació excepcional en què han coincidit les reformes de
Mercadona i el canvi de propietat de l’Eroski cap a Carrefour. Per minimitzar l’afectació, es va
acordar amb Mercadona que fes la reforma a l’agost, ja que hi ha menys gent i també s’havia
treballat per garantir que hi hagués una mínima oferta de parades al mercat.

8. Contenidors al c/Mallorca
Pregunta:
Pregunta: Un veí demana si es tornaran a posar contenidors perquè actualment no n'hi ha des
del Pg. Del Nard fins a l'av. Baixador
Resposta: No hi ha previsió de posar-ne més, a part de la bateria de contenidors que hi ha al
carrer Mallorca amb passeig del Nard.
9. Pàdel MiraMira-sol
Pregunta:
Pregunta: S’ha reobert l'espai i el propietari es queixa que no està senyalitzat i li diuen que no es
pot fer perquè és privat i també que contínuament té policia allà per complir horaris que no fan
complir a d'altres espais.
Resposta: Hi ha prevista una visita la setmana vinent per veure la problemàtica.
10. Projecte naturalització riera
Pregunta:
Pregunta: Demanen més informació de l'estat dels tràmits.
Resposta: Estat dels tràmits:
• Projecte de naturalització de la riera de Can Cabassa, en el tram entre el passeig
del Nard i carrer Pompeu Fabra: està en fase de contractació, amb previsió de
poder fer la licitació a principis del 2019.
• Projecte de naturalització de la riera de Can Cabassa, entre la confluència amb
el torrent d’en Xoriguer i les pistes de Mas Gener: l’àmbit de Territori està
tramitant les expropiacions i es preveu licitar durant el segon semestre del 2019.
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•

Cobriment del Torrent d’en
d ’en Xoriguer: S’estan redactant els plecs tècnics i es farà la
licitació de la redacció del projecte executiu durant el 2019.

5. Informació del procés de lliure disposició de 2019
Sr. Xavier Barbany explica que a la reunió del consell d’entitats es va fer revisió de les propostes rebudes.
Es va fer una reducció de 73 fins a 30 propostes.
Alguns dels temes que es proposaven eren particulars. Hi havia altres propostes sobre il·luminació com a
la zona de l’Av. Montserrat Roig, que és un dels que anirà a votació. El tema de la il·luminació és una
qüestió que surt bastant a les propostes i les entitats de Mira-sol també farem pressió perquè es vagi
solucionant.
Des del 4 al 24 de febrer es farà la votació de la ciutadania i s’executaran les propostes més votades per
ordre de número de vots fins al límit de la partida de lliure disposició, que és de 100 mil euros.
Sr. Illescas: l’any passat els projectes no estaven gaire ben explicats, només sortia el títol. Demano que
s’expliquin més bé els projectes.
6. Estat
Estat dels projectes de lliure disposició
Sr. Villa presenta l’estat dels projectes de lliure disposició 2018.
- Projecte núm. 1 “Redacció projecte del cobriment de la pista de Mas Gener”:
o L’estudi geotècnic ja està realitzat i actualment s’està en procés de redacció dels
plecs tècnics per realitzar la licitació de projecte i obra
- Projecte núm. 2 “Tendals naturals o artificials per fer ombra a les zones de joc infantil”:
o Projecte en execució que tracta de la instal·lació d’una pèrgola natural de salze a la
Plaça d’Ausiàs March. La finalització de l’execució està prevista per la setmana del 17
al 21 de desembre.
- Projecte núm. 3 “Parc infantil a l’entorn de l’Escola Catalunya”:
o Projecte executat on es va instal·lar un element de joc infantil per infants d’entre 5 i
12 anys al pati del Casal de Mira-sol per complementar l’espai de joc.
- Projecte núm. 4 “Pista esportiva a Can Mates (sector Can Rabella)”:
o Projecte en execució. Tracta de la formació d’una pista de formigó amb 2 porteries al
parc de Can Mates, al costat de l’Escola Turó de Can Mates. La finalització de
l’execució està prevista per la setmana del 17 al 21 de desembre.
- Projecte núm. 5 “Adaptació del pont de Can Rabella”
o Projecte contractat i pendent de coordinació de l’execució amb el departament de
Mobilitat. Tracta de diverses actuacions al pont de Can Rabella i proximitats per
millorar la seguretat viària i en especial per als vianants.
- Projecte núm. 6 “Projecte educatiu sobre camí escolar a l’Escola Catalunya”:
o Projecte contractat i en estudi i coordinació amb l’escola. Tracta de fer un projecte
educatiu per conductors, vianants amb la finalitat de fomentar l’ús de transports més
ecològics. Està previst fer accions d’acompanyament i seguretat vial durant el segon
trimestre escolar.
- Projecte núm. 7 “Instal·lació de bancs a l’entrada de les escoles del barri”:
o Projecte executat on es van instal·lar 3 bancs a l’accés de l’escola Catalunya i es van
reubicar 2 que ja hi havia existents i també es van instal·lar 3 unitats a l’escola Ciutat
d’Alba.
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-

Projecte núm. 8 “Instal·lació de taules de ping-pong a l’espai públic”:
o Projecte executat on es va realitzar la instal·lació de dues taules de ping-pong
situades al Parc d’Ausiàs March i a l’entorn de l’Escola Turó de Can Mates

Sra. Valderrama pregunta si tots els projectes de 2018 estan ja executats o contractats.
Sr. Villa respon que sí.
7. Seguiment tràmits de soroll de l’AP7
Sr. Puigdomènech: explica que finalment l’Ajuntament ja té l’estudi de Foment sobre l’impacte sonor de
l’’AP7 que havien demanat. Els mesuraments de l’Ajuntament i el Ministeri són coincidents. Finalment,
vam tenir una reunió amb el ministeri en què vam veure que el problema es desencallava. Ens van
explicar que el tram de Sant Cugat és un dels dos projectes amb més prioritat. Nosaltres els vam reclamar
tenir el contracte amb l’empresa encarregada del projecte i ja el tenim. En aquests moment estan fent
prospeccions de solidesa del terra per veure quin anclatge és necessari. O sigui que les coses van per bon
camí. Ara es farà el projecte constructiu, que s’haurà d’aprovar i després es faria la licitació.
Crec que es pot dir que la situació ha canviat i finalment s’ha desencallat. El contacte que vam tenir amb
Foment va ser al màxim nivell de l’estructura tècnica. I per la part tècnica, es van oferir a venir explicar el
que faran.
Sr. Lolo; jo també vaig sortir molt satisfet de la reunió ja que vaig veure molt ben predisposats als tècnics
de Foment.
També vam parlar de la possibilitat de rebre per part dels veïns ajuts o subvencions de la Generalitat per
aïllament. Recorda al Sr. Puigdomènech que ho demani a la Generalitat.
Sra. Lafuente: demana que si vénen els tècnics de Foment es convoqui als vocals del Consell de Barri.
8. Seguiment torre alta tensió
Sr. Puigdomènech: a la última reunió que vam fer amb Endesa, ens van presentar el projecte de
soterrament sencer, amb un increment de costos sobre el previst inicialment. Nosaltres volíem saber
quina part del pressupost podia assumir Endesa en concepte de manteniment de línies. Però els nostres
interlocutors eren els redactors del projecte, sense poder de decisió sobre les inversions. Per tant, el que
hem fet és demanar una reunió amb els directius d’Endesa a través de l’Institut Català de l’Energia.
A la última reunió, hi vam anar tècnics i polítics de Sant Cugat i Rubí. Nosaltres creiem que de cara
Endesa els dos ajuntaments hem de fer front comú. Però Rubí no té clara que aquesta línia sigui una
prioritat per ells. Vam veure Rubí molt preocupats per totes les línies del seu municipi.
El tram a soterrar de Sant Cugat és més complicat tècnicament que el de Rubí, que és lineal. Però el
primer que necessitem és que Rubí vegi clar el projecte. Per això demano que els grups municipals podeu
explicar-ho als vostres companys de Rubí.
Sr. Lolo: hem vist que en el segon projecte d’Endesa hi ha hagut un increment de 600 mil euros respecte
el pressupost inicial. Crec que hi ha molt poca predisposició per part d’Endesa per assumir el projecte.
Sr. Puigdomènech: si la licitació es pogués fer de forma conjunta per part dels dos ajuntaments, el cost
de l’obra podria baixar.
Sr. veí: si Rubí no té clar el soterrament, crec que Sant Cugat hauria d’estudiar un pla B. Hem de buscar
una solució alternativa, com per exemple passar la torre d’amarrament a un altre lloc, més lluny de les
cases.
Sr. Puigdomènech: crec que hem d’esperar i veure si Rubí en algun moment li pot interessar el
soterrament, perquè és el més viable dels que té i atacar per aquí. La nostra opció per tirar endavant és
buscar aliances amb Rubí.
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9. Informació
Informació sobre projectes en curs: complex esportiu, rieres
Complex esportiu
Sra. Castanyer explica que ja s’ha escollit l’equip d’arquitectes del projecte guanyador i la propera
setmana s’ha de formalitzar el contracte. La proposta guanyadora destaca per: la integració en l’espai on
anirà l’edifici, l’aprofitament dels espais (el vestíbul, la sala de fitness i la cafeteria a la planta d’accés, i els
vestidors i la piscina a la planta de sota). L'eficiència energètica (des de l’orientació de l’edifici fins a l’ús
d’energies renovables) i el confort de les persones usuàries.
Sr. Puigdomènech es compromet a fer una sessió pública al barri amb l’equip d’arquitectes per explicar el
projecte.
L’equip tindrà 4 mesos per redactar el projecte i a finals d’any 2019 poden començar les obres.
Naturalització riera de Can Cabassa
Tram entre el passeig del Nard i carrer Pompeu Fabra: està en fase de contractació, amb previsió de
poder fer la licitació a principis del 2019.
Tram de la confluència amb el torrent d’en Xoriguer fins a les pistes de Mas Gener: l’àmbit de Territori està
tramitant les expropiacions i es preveu licitar durant el segon semestre del 2019.
Cobriment del torrent d’en Xoriguer
S’estan redactant els plecs tècnics i es farà la licitació de la redacció del projecte executiu durant el 2019.
10. Informació dels grups de treball
Grup de treball de Seguretat ciutadana
Sra. Castanyer exposa els temes tractats al darrer grup de Seguretat Ciutadana. (13/11/2019)
Nombre de robatoris els darrers mesos (gener – novembre 2018):
Hi ha hagut 33 casos de robatori menys que en el mateix període del 2017 i s’han fet 36 detencions
relacionades amb robatoris en domicilis.
Les zones de Mirasol i Valldoreix són les més afectades per aquest tipus de delictes. No hi ha un perfil
concret de delinqüents ni actuen en hores concretes. Ho fan en diferents horaris, normalment diürns. La
gran majoria sense violència.
S’han augmentat els controls diaris a les entrades a Mira-sol per avortar possibles accions delictives.
El pressupost pel 2019 s’inclou l’increment de càmeres, equips lectors de matrícules pels vehicles
patrulla, la compra d’un dron per a reforçar la vigilància, 8 vehicles nous i un reforç d’agents de paisà
amb vehicles camuflats.
Cases okupades:
És una problemàtica difícil de tractar perquè només alguns dels casos són d’àmbit policial. A Mira-sol ara
hi ha 12 cases okupades (6 menys que al mes de juny), però només 2 són competència policial.
En els darrers tres mesos s’ha aconseguit que alguns dels ocupants marxin (c/ Sevilla, 112), però si els
propietaris no l’habiten és fàcil que es tornin a ocupar.
Es considera que hi ha pocs agents cívics i policials al parc dels tobogans. S’explica que està planificat
que hi siguin tots els caps de setmana, sobretot en horari de matins però que la quantitat d’activitats que
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hi ha els caps de setmana dificulten poder-ho complir sempre. Es demana que els agents cívics vagin
motoritzats però s’explica que interessa que vagin a peu perquè siguin més propers i visibles.
Estacionament de vehicles al carrer Josep Irla:
Es pren nota que cal un cartell indicant que cal estacionar de cara, com a mesura de seguretat, igual que
al carrer Vallseca.
1 1. Torn
Torn obert de paraula ciutadania
Sr. José Miguel García (C’s) proposa que es convoqui un grup de Qualitat urbana només sobre els
problemes d’il·luminació.
Sra. Eva Lafuente (ERC-MES): revisant el mapa cardioprotector, m’agradaria que confirmeu que l’equip
del Casal està al Club de futbol i també voldria saber on està l’equip del Centre Comercial Sant Cugat.
Hauria d’estar en un lloc accessible al parc, que no quedi tancat.
Avisa de la caiguda d’un arbre al c. Ordal a causa de les pluges.
Sr Illescas diu que no hi ha cap banc a l’Av. Can Cabassa, entre la plaça dels Plataners i . Demana més
bancs i papereres en aquesta zona.
Sr. Lolo i Sra. Valderrama responen que ja s’han demanat que es posin bancs i papereres en aquest punt.
Afegeix que darrera l’Hospital General s’acumula molta brutícia, originada per les visites a l’Hospital.
Caldria parlar amb l’HGC perquè ho netegin.
També es queixa de la manca d’agents cívics a Mira-sol.
Per últim, comenta que alguns cotxes aparquen a les cantonades i rotondes i que no es pot passar per
algunes voreres, perquè estan ocupades pel seto.
Sr Barbany recomana que les associacions intentin vehicular les queixes a l’Ajuntament així s’evita que
s’hagi de denunciar als veïns. Es una possibilitat alternativa.
Sr. Antonio Garcés (Hort Mira-sol): Hi ha enfonsament en el vial que va de la carretera de Rubí cap a la
Boehringer. És en el punt d’abans de passar el pont de sobre la via. Ja ho vaig denunciar a la policia.
Francesc Aguilà pregunta com està l’Av. Baixador i diu que enguany hi ha menys il·luminació de Nadal. Hi
havia tres guirnaldes i ara només en tenim dues.
Sr. Lolo fa una crida a col·laborar i participar a la cavalcada de Mira-sol.
Sra. Magalí Robin: les plantes que hi ha a c. Ignasi Barraquer no tenen rec automàtic i en poc temps
s’assecaran si no es reguen.
A la plaça Doctor Pila hi entren en cotxe per comprar el pa i els camions treuen les jardineres per passar.
Sr. Barbany proposa fer una analítica de la mostra d’aigua de la riera recollida pel Sr. Illescas per tal
d’identificar si es tracta d’un problema de clavegueram o d’algun abocament.
Sr. Illescas: els abocaments es produeixen cada cop que plou i l’Ajuntament ja sap d’on prové.
(Es tanca la sessió a les 21.20h )
Joan Puigdomènech

Xavier Barbany

President Consell de Barri Mira-sol

Vicepresident Consell de Barri Mira-sol
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