
 

 
 
 

CONSELL DE BARRI DEL CENTRE OEST 
 

ACTA sessió 24 de maig de 2012 
 
 
Assistents : Jordi Puigneró i Ferrer (president), Joan Fisas Rovira (AAVV Centre Estació), 
Maria Gemma Garcia (Associació Altiplà), Rut Herbera (Entitat Estel), Pedro Jordana 
(Valldoreix FC), per part dels partits només va fallar la representant del PP. 
 
Convidats : Tinent d'alcalde de Serveis Urbans, Regidor de Participació Ciutadana i Síndic de 
Greuges. 
 
Acords i/o precs de cada punt. 
 
1.- Aprovat el nomenament de Rosa Maria Mora i Boldú com a vice-presidenta del Consell de 

Barri Centre Oest. 

2.- Aprovat el nomenament de Marc Villoro com a representant del Consell de Barri Centre 

Oest al Consell de Ciutat. 

3.- No hi haver cap prec ni acord aprovat en aquest punt. 

4.- S'acorda que les convocatòries del Consell de Barri es comunicaran també a través de 

l'agenda de la ciutat i/o l'apartat de l'ajuntament informa del TOT SantCugat. El regidor de 

Participació Ciutadana, present a la sessió, en pren nota. 

5.- Després de l'explicació de l'estat de les obres de la plaça Barcelona per part de la Tinent 

d'Alcalde de Serveis Urbans s'acorda organitzar una visita d'obres a la plaça per tots aquells 

membres del Consell que ho desitgin. Manifesten la seva voluntat d'assistir-hi la Sra. Maria 

Gemma Garcia i el Sr. Joan Fisas Rovira. S'acorda també que s'adjuntarà el power point 

fotomuntatge de les obres a la present acta. 

6.- Es fa lectura de l'acta de la sessió de treball de Seguretat i Mobilitat i s'acorda adjuntar dita 

acta a l'acta del Consell. La Sra. Maria Gemma Garcia de l'Associació Excursionista Altiplà 

proposa una esmena a l'acta en el sentit que els veïns presents a la reunió de treball van 

manifestar que "ara per ara no hi ha problemes de seguretat en el barri". S'acorda incloure 

aquesta esmena en l'acta de la reunió del grup de treball. 

Arrel de la petició de la Sra. Maria Gemma Garcia respecte a la manca de senyalització 

horitzontal a la zona de vianants se li explica, per part del tècnic municipal, que és una zona de 

prioritat invertida i és el cotxe qui s'ha d'adaptar al vianant i que en cap cas pot superar els 20 

km/h. Tot i així s'acorda que s'estudiarà autoritzar posar elements físics (tipus pilones, 

jardineres, etc) en casos puntuals on hi pugui haver un risc d'inseguretat.  

7.- El PSC presenta una  proposta sobre la parada de Taxis del barri. S'acorda que el tema es 

tractarà en una reunió de treball específica i després es traslladaran al plenari del Consell de 

Barri les conclusions. No es posa data concreta al procés. 



 

 

 

-El PSC proposa que els partits polítics puguin ser presents en les reunions de treball. Atès que 

aquest fet no està previst pel reglament, i que a més a més, la majoria de membres del Consell 

no hi estan d'acord, inclòs el president que és a qui li pertoca prendre aquesta decisió, la 

proposta del PSC queda desestimada. 

  

 
 


