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ACTA DEL CONSELL DE BARRI CENTRE EST 
DE 6 DE NOVEMBRE DE 2012 

 
 
 
 

Lloc: 
 
Xalet Negre (Aula Polivalent), a les 19.00h. 
 
 
Assistents: 
 
Representant de l’Ajuntament: 
Josep Romero, President del Consell de Barri CE, Tinent d’Alcalde de Territori 
Angel Pastor, Caporal de la Policia Local 
Albert Muratet, Cap del Servei de Mobilitat 
Josep Heredia, Tècnic de Mercats Municipals 
Francesc Serra, Secretari del Consells de Barri, Director d’obres als Districtes 
 
Representant de Mossos d’Esquadra: 
Jordi Hosta, Inspector en cap 
 
Representants polítics:  
Josep Domínguez (CiU) 
Jordi Carreras (PP) 
Ferran Villaseñor (PSC) 
Sunsi Martí (ICV-EUiA) 
Aniol Pros (CUP). 
 
Representants de les entitats del barri: 
Antonio Rodríguez (Centro Popular Andaluz) 
Andrés Ares (Associació de Veïns del Monestir) 
Margarida Cleris (Ateneu Santcugatenc) 
David Martínez (Centro Castellano Manchego) 
Jordi Mestres (Òmnium Cultural) 
David Herrero (Associació de Veïns de Volpelleres) 
Antonio Lucas (Associació de Veïns de Coll Fava) 
Concepción Gonzalez (Associació de Veïns Centre Est) 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Informació sobre el Pla de Mobilitat de la Ciutat 
2. Informació sobre la situació de la seguretat ciutadana 
3. Informació sobre l’avant-projecte del Mercat Pere San (Mercat Vell) 
4. Precs i preguntes 

 
 
Temes tractats:  
 
 

1. Informació sobre el Pla de Mobilitat de la Ciutat: Per la gran importància i l’abast del 
tema es posposa la presentació d’aquest punt. Es convocarà una presentació 
monogràfica, abans de Nadal 2012. 
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2. Informació sobre la situació de la seguretat ciutadana: Els dos representants de 
Mossos d’Esquadra i Policia Local expliquen que els ratis d’inseguretat ciutadana, al 
barri del Centre Est, és mantenen en valors baixos, al igual que la resta de Sant Cugat, 
i molt inferiosr als de la majoria de municipis veïns. 
El que si es pot destacar una mica, en front a d’altre barris de la ciutat, és el incivisme 
(deixalles fora dels contenidors, excrements de gos i aparcament indegut), donada la 
major densitat de moviments veïnals durant tot el dia. 
Mossos d’Esquadra i Policia Local, també s’ofereixen a seguir fent reunions amb les 
Comunitats de Veïns, per tal d’explicar les mesures preventives que tots els veïns han 
de tenir dels espais comuns (portes d’escala, pk,..). 

 
3. Informació sobre el projecte del Mercat Pere San (Mercat Vell): Es va presentar un 

powerpoint comentat amb el projecte del nou Mercat. Es proposa reformar la planta 
que dóna a la plaça de Sant Pere per adequar-hi 16 parades. La planta baixa es 
deixaria lliure perquè pogués acollir un supermercat o un espai de restauració, i tindrà 
connexió amb ascensor al pàrquing que es construirà sota de la benzina Griful 
(aquesta deixarà pas a un edifici d’habitatges públic per a gent gran). “Amb la 
presentació d’aquest projecte”, ha dit Josep Romero, “hem posat la primera pedra per 
tirar endavant la reforma del mercat de Pere San, per dinamitzar i potenciar aquest 
mercat i de retruc la zona comercial del seu entorn”. Pel que fa al cost de les obres, 
Josep Romero ha assenyalat que “anirà a càrrec dels propis paradistes, que 
amortitzaran aquesta inversió a través de la concessió municipal del seu espai en el 
mercat”. En aquest sentit, Romero ha recordat que la majoria dels actuals paradistes 
acaben la seva concessió l’any 2012 i que, per aquest motiu, l’Ajuntament prepararà un 
nou concurs per adjudicar la gestió del mercat. Tal i com ha confirmat Joan 
Serrabogunyà, en aquest concurs s’hi presentarà l’Associació de Comerciants del 
Mercat de Pere San. A més a més, Josep Romero s’ha compromès a estudiar diverses 
fórmules perquè l’Ajuntament pugui avalar, juntament amb els comerciants i altres  
administracions com per exemple la Generalitat, el crèdit bancari per poder finançar les 
obres. Finalment, Josep Romero també s’ha referit a la “importància patrimonial del 
mercat Pere San, que és un edifici centenari. Per això les futures obres s’han de fer 
ben fetes i de forma que no es faci malbé cap element del mercat. Volem, en definitiva, 
conservar el seu valor patrimonial”. 

 
4. Precs i preguntes: 

 
Es concentren diferents queixes del carrer Av. Cerdanyola: 

• Caos de deixalles i voluminosos a qualsevol dia i hora (veure annex I i II). 
• Abundants excrements de gos 
• Escombraries saturades per culpa dels comerços� 
• Manca de places de càrrega / descàrrega 
• Manca d’aparcament per motos i bicis 
• Excés de places de disminuïts� 
• Vehicles mal aparcats 
• Manca de papereres als carrers de la zona (c. Orient, c. Monestir,...) 
• Horaris nocturns de recollida de la brossa, que es podrien canviar 
 

 
Temes del diferents Grups Municipals: 

• El representant del PSC presenta una proposta en la línia de la territorialització 
pressupostaria (veure annex III). També demana conèixer el plec de condicions de la 
licitació de les obres del Mercat Pere San 

• El representant del PP proposa càmeres de vigilància a l’Av. Cerdanyola. Proposa fer 
reunions temàtiques o grups de treball al barri. 
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• El representant de CIU alerta de l’edifici en ruïna al costat del bar Talisman (lAv. 
Cerdanyola) 

 
Temes de les associacions i veïns: 
 

• Coll Fava: Arbrat complicat al c. Carles Riba. Camp futbol entorn Sant Domènec; es 
sol·licita tancar el camp i gestionar-lo via OMET 

• Can Magí: S’han vist algunes rates al barri 
• Carrer Orient: obstacle de 2 pals del enllumenat públic. 
• Associació de Veïns del Monestir: volen una biblioteca i/o sala estudi - TIC. 
• Parvalurari Pla Farreres: recuperar l’espai per usos municipals 
• Es troba en falta la figura del inspector de manteniment als carrers (abans ho feia molt 

be el Sr. Antonio Bautista). Manca una gestió integrada de tots els problemes del barri. 
• Centro Popular Andaluz: vol presentar una llista de temes per millorar el barri 
• Manca de divulgació entre els veïns i associacions de l’existència dels Consells de 

Barri 
 
 
I sense altres temes a tractar, es tanca la reunió a les 21:30 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


