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ACTA CONSELL DE BARRI DE MIRA-SOL
Identificació de la reunió
Núm. de la reunió: 1/ 2019 (Sessió constitució)
Dia: 14 novembre 2019
Hora: 19h
Lloc: Casal Mira-sol
Assistents :
President: Pilar Gorina Saénz de Cabezón
Vocals dels grups municipals
Carme Aznarez Martínez, vocal ERC-MES
Enric Odena Garcia, suplent ERC-MES
Carlota Gómez Picañol, vocal CUP-PC
David Pina Fíguls, suplent CUP-PC
Francesc Aguilà González, vocal PSC-CP
Joan Puigdomènech Franquesa, vocal JuntsxSant Cugat
José Miguel García Díez, vocal C’s
Vocals representants de les entitats
Xavier Barbany, vocal Associació de veïns Sant Joan
Iona Casadevall, vocal Associació de veïns de Can Mates
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
Iban Novo, vocal Ampa Escola Ciutat d’Alba
David Pina, vocal Ampa Escola Ciutat d’Alba
Magalí Robin, vocal Associació de Can Cabassa i Mas Gener
Jordi Canela, vocal suplent Associació de Can Cabassa i Mas Gener
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En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:
Mireia Ingla, Alcaldessa
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
Isaac Villa, tècnic d’Acció als Barris
Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana

Ordre del dia:
1. Benvinguda de l’Alcaldessa
2. Benvinguda i presentació del Regidor de Participació i Barris i la presidència del Consell
3. Torn obert
4. Constitució del Consell
5. Nomenament de la sots presidència i secretaria
6. Acord de creació d’un nou consell i redistribució territorial dels Consells
7. Informació dels grups de treball
8. Avaluació de la sessió
9. Precs i preguntes
Gravació de la sessió
https://www.ivoox.com/consell-barri-mira-sol-14-11-2019-audios-mp3_rf_45259668_1.html
Desenvolupament de la sessió
1.-Benvinguda de l’Alcaldessa. Ratifica la confiança en els consells de barri com espais de
participació, que serveixen per exposar les demandes, necessitats i inquietuds del barri.
Agraeix la tasca de les entitats i dels anteriors presidents del consell de barri. Exposa la posició
de l’equip de govern sobre el planejament de Can Cabassa, per donar resposta a una demanda
dels veïns. Afirma que el nou govern no ha pres cap decisió sobre aquest tema i que ha
demanat suport als equips tècnics de l’AMB per realitzar un estudi sobre les possibilitats de tot
el sector, ja que és un espai més ampli que Can Cabassa i suposarà el tancament de la ciutat.
Quan es disposi de l’estudi, la voluntat és asseure’s amb els veïns, les forces polítiques i els
equips tècnics per consensuar-ho amb tothom.
Un portaveu dels veïns de Can Cabassa llegeix una carta en què defensen el projecte inicial del
planejament acordat amb l’anterior equip de govern. Afirmen que aquesta proposta és fruit d’un
procés participatiu i consideren que és la única que compta amb consens i acceptació veïnal.
Remarquen que la carta ha estat firmada per les quatre associacions de veïns de Mira-sol.
L’alcaldessa reitera que el govern no ha pres encara cap decisió sobre Can Cabassa i que per
tant no s’ha aturat ni rebutjat el projecte inicial, només es deixa entre parèntesi. Assegura que
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quan l’estudi de AMB estigui fet, es compartirà el projecte amb tots els veïns i potser s’arriba a
la mateixa conclusió que la proposta inicial o a una altra.
Els representants de l’AVV Can Cabassa expressen la seva disconformitat i diuen que no
participaran a la sessió de constitució del Consell en senyal de protesta.
Els representants de les AVV de Mas Gener i Sant Joan expressen la seva preocupació per la
posició del govern sobre aquest projecte i que no se n’hagi informat abans a les associacions
de veïns. Xavier Barbany diu que les associacions van totes a una i no acceptaran decisions
unilaterals. Remarca que les AVV estan en desacord en s’hagi posat en quarantena el projecte
inicial.
2. Benvinguda i presentació de la presidenta del Consell de Barri de Mira-sol, Pilar Gorina.
Demana un vot de confiança en l’equip de govern. Explica que el tema de Can Cabassa es vol
estudiar per donar-hi una segona volta i que no pot ser que la rebuda a l’alcaldessa sigui de
plena desconfiança. Anuncia que el proper curs es posarà en marxa l’institut escola a l’escola
Catalunya i els alumnes del barri podran fer la secundària a Mira-sol. Anuncia que el carrer
Pere Ferrer, davant de l’escola Ciutat d’Alba, es vianantitzarà per facilitar l’accés dels nens/es i
famílies al centre. D’entrada es farà una prova de tancament parcial del carrer per veure el
funcionament.
La presidenta informa sobre l’inici d’obres de consolidació de la Masia de Can Rabella, explica
que s’ha fet una actuació d’emergència per evitar aigües residuals a la riera de Can Cabassa.
Apunta que els altres temes d’urbanisme (com pantalles acústiques AP7, torre alta tensió,
complex esportiu...) es treballaran al grup de treball convocat pel 25 de novembre. Expressa la
voluntat que els grups de treball puguin obrir-se també als veïns i veïnes.
Els representants de les AVV de Sant Joan i Mas Gener expressen el seu desacord amb
aquest plantejament i rebutgen que es vulgui canviar el funcionament del consell sense haverlos consultat abans.
3-Torn obert.
Els veïns/veïnes assistents i vocals del Consell de Barri demanen:
-Accions previstes per fer front als robatoris
-Accions previstes per solucionar el soroll AP7
-Accions previstes per eliminar la torre alta tensió
-Poder fer seguiment de l’estat dels temes pendents a la web.
-Cobriment del Torrent del Xoriguer
-Manca de marquesines a Mira-sol
-Caldria ampliar la riera de Can Cabassa on s’ajunta amb el torrent Xoriguer. És un embut.
-Es presenta l’associació No estàs sola en defensa de les dones contra la violència de gènere
com a recurs per al barri.
-Que es respectin les convocatòries del Consell de Barri i hi hagi rigor a les actes dels consells.
-Que l’equip de govern aclareixi quins temes del barri tiraran endavant i quins no abans del
proper Consell del Barri.
-Afegir el cobriment de la pista de Mas Gener al proper grup de treball d’Urbanisme.
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-Com queda finalment la proposta de distribució territorial del barri de Mira-sol?
4. Constitució del Consell de Barri.
El regidor de Participació dóna lectura a la composició del consell. La llista de membres es pot
ampliar si s’incorporen noves entitats i s’hi poden fer modificacions.
Xavier Barbany demana que la constitució del Consell s’ajorni o es faci amb el desacord amb la
resposta del govern sobre Can Cabassa i els canvis que s’han introduït en el funcionament del
consell.
Pilar Gorina diu que es bo que el Consell es constitueixi i comenci a funcionar. Els canvis,
explica, no són obligats i es mostra disposada a fer les coses de la manera que els assistents
se sentin més còmodes. Si es planteja que els grups de treball siguin només per les entitats, ho
recollim.
Es dóna per constituït el consell amb els/les següents vocals:
Vocals en representació dels grups municipals
ERC-MES:

Titular: Carme Aznarez Martínez
Suplent: Enric Òdena Garcia

CUP-PC:

Titular: Carlota Gómez Picañol
Suplent: David Pina Fíguls

PSC-CP:

Titular: Francesc Aguilà González
Suplent: Pablo Beceiro Sanmateo

JuntsxSant Cugat:

Titular: Joan Puigdomènech Franquesa
Suplent: Josep Maria Vallés Navarro

C’s:

Titular: José Miguel García Díez
Suplent: Silvia Tusell Gómez

Vocals en representació de les entitats
Associació de veïns Sant Joan

Titular: Xavier Barbany

Associació de veïns de Can Mates

Titular: Iona Casadevall

Ampa Escola Catalunya

Titular: Soraya Lázaro
Suplent: Montse González

Associació de Prop. i Veïns de Mas Gener

Titular: Josep Lluís Lolo
Suplent: Josep Martí

Mira-sol Teatre

Titular: Juan Ángel de la Peña
Suplent: Pep Miramunt

Dxoc Teatre

Titular: Pep Ordóñez
Suplent: Maribel Robert

Associació Hort de Mira-sol

Titular: Antonio Garcés
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Suplent: Pep Ordóñez
Ampa Escola Ciutat d’Alba

Titular: Iban Novo
Suplent: David Pina

Teatre a l’ombra

Titular: Josep Sala
Suplent: Anna Villar

Associació de Can Cabassa i Mas Gener

Titular: Magalí Robin
Suplent: Jordi Canela

Club Futbol Mira-sol Baco

Titular: Joan Salabert
Suplent: Eva Fernandez

5. Nomenament de la sots-presidència i la secretaria del Consell de Barri. No s’ha rebut cap
proposta per part dels vocals per optar als dos càrrecs. El regidor de Participació explica que es
vol fer una presidència compartida entre els tres càrrecs (presidència, sots-presidència i
secretaria). Encomana a les entitats que ho pensin i facin arribar les seves propostes.
6. Acord de creació d’un nou consell i redistribució territorial dels Consells. Marco Simarro
explica que es proposa la creació d’ un nou Consell de Barri al nucli antic i en paral·lel modificar
els límits dels consells del Centre Est, Centre Oest i Mira-sol. Marco Simarro explica que la
voluntat es que els consells estiguin més equilibrats a nivell de població.
En el cas de Mira-sol, s’explica que el barri de Can Mates seguirà vinculat íntegrament en
aquest Consell de Barri, mentre que els barris de Can Ganxet i l’Arxiu passaran a formar part
del Consell de Barri del Centre Oest. Es porta a ratificar per part dels consells de barri afectats i
posteriorment s’aprovarà al ple municipal.
S’aprova per unanimitat la proposta de creació del sisè consell de barri al nucli antic i la
redistribució territorial dels consells.
7. Informació dels grups de treball.
Per part d’Isaac Villa, tècnic d’Acció als Barris, es repassen els temes tractats als grups de
treball de Seguretat ( 9 d’octubre), GT Lliure Disposició (17 d’octubre) i GT de Qualitat Urbana
i Mobilitat (4 de novembre).
8. Avaluació de la sessió. No es va poder realitzar l’avaluació per problemes tècnics d’accés a
la plataforma Menti.
9. Torn obert de preguntes.
Temes plantejats pels veïns/ veïnes i vocals del Consell de Barri:
-Manca de papereres als voltants de l’Hospital General.
-Hi ha sots de grans dimensions al parking del costat del HGC. Caldria netejar la vegetació del
voltant.
-Es pregunta quin criteri es segueix a l’hora de posar bancs a la via pública. Hi ha espais amb
molts bancs (com al camí que va a l’estació, darrere el tanatori) i d’altres sense cap.
-Cotxes aparquen a les zones verdes al voltant del tanatori.
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-Els bufadors no recullen les fulles al final del carrer Guadalajara.
-Hi ha arbres malalts als carrers Pompeu Fabra i Urals, estan plens d’insectes. (cotxinilla)
-L’AFA Ciutat d’Alba valora positivament la vianantització del carrer Pere Serra i demana quan
comença el període de proves.
-AVV Can Mates demana una reunió específica sobre el parc dels tobogans.
-AVV Sant Joan demana que cal fer manteniment de les herbes parterres del camp de futbol.
Potser es pot posar geotèxtil i grava .
-La zona verda d’aparcament de Can Cabassa està totalment buida. Es va dir que es farien
reunions de seguiment de la seva implantació i no s’ha fet.
-Veí del carrer Gomera demana que es faci zona verda en aquest carrer com a Can Cabassa.
Sinó, els resident no poden aparcar a cap hora.
- Veí del carrer Gomera demana que cal arranjar la rasa que es va fer per el vial del gas. Es
troba molt malmesa.
-La Coordinadora sociocultural demana una reunió amb la presidenta del Consell de Barri per
presentar-se i explicar les seves activitats.
-S’han creat ja les places de personal pel futur institut del Catalunya?
-Mira-sol Teatre fa notar les mancances en matèria de seguretat que hi ha al Teatre de Mira-sol
-Hi ha un arbre mort davant de l’hort de Mira-sol.
-Es pregunta si s’ha previst alguna actuació davant els incidents que hi ha hagut a la discoteca
de la Crtra. de Rubí?
Finalització de la sessió .
La presidenta aixeca la sessió a les 21.50 hores, de la qual s’ estén aquesta acta.
Acords
-Acord de creació d’un nou consell de barri al nucli i redistribució territorial dels Consells
S’aprova per unanimitat la proposta de creació del sisè consell de barri al nuclil antic i la
redistribució territorial dels consell.
Signatura
El /la President/-a Consell de Barri
F_GRPFIRMA_REGIDORIA
Signat digitalment per:
Regidoria d'Educació, Universitat i
Memòria Històrica
Pilar Gorina Sáenz de Cabezón
06-02-2020 14:13

Oficina de Participació Ciutadana
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A
Signat digitalment per:
Tècnic Superior en Participació
Ciutadana
Albert Mallol Mateu
04-02-2020 10:34
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