ACTA CONSELL DE BARRI DEL CENTE OEST
DE 26 DE NOVEMBRE DE 2012

Lloc:
Sala de Plens de l’Ajuntament, a les 19.00h.
Assistents:
Sr. Marc Aureli Villoro, Associació Veïnal Centre Estació
Sr. Jordi Hosta, Inspector Cap de la Comissaria de Sant Cugat Mossos d’Esquadra.
Sra. Mercedes González en substitució de Francesc Garrido, Sargent de la Policia Local,
Ajuntament de Sant Cugat
Sr. Francesc Serra, Director d’Obres als Districtes, Ajuntament de Sant Cugat
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament
Sra. Maria Dolors Domènech (PP)
Sr. Pere Soler (PSC)
Sr. Cristian Vaquero, (CiU)
Sra. Rosa Vila (ICV-EUiA)
Sr. Josep Romero, President del Consell de Barri Centre Est, Tinent d’Alcalde de Territori
Sr. Jesús Cànoves, Tècnic de Mercats Municipals
Ordre del dia:
1. Aprovació de l'
acta del darrer Consell de Barri (24 de maig del 2012).
2. Donar compte de l'
acta del grup de treball de Mobilitat i Seguretat del barri (17/07/12).
3. Valoració del Consell de Ciutat.
4. Implantació del bicibox i del nou enllumenat intel·ligent al barri.
5. Exposició general de l'
avantprojecte del Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat.
6. Remodelació del mercat de Pere San.
7. Precs, preguntes i qüestions sobrevingudes
Temes tractats:
Previ: En Jordi Puigneró notifica la renuncia voluntària, per motius personals, de la
Vicepresidenta d’aquest Consell de Barri Centre Oest.
1. Aprovació de l'acta del darrer Consell de Barri (24 de maig del 2012):
Els grups polítics presents, diuen no haver rebut l’acta anterior.
Es pren nota per solucionar el problema per la propera convocatòria.
Jordi Puigneró dona lectura de l’acta anterior, i s’aprova.
2. Donar compte de l'acta del grup de treball de Mobilitat i Seguretat del barri (17/07/12):
Els grups polítics presents diuen no haver rebut l’acta anterior.
Es pren nota per solucionar el problema per la propera convocatòria.
Albert Muratet dona lectura de l’acta anterior, i s’aprova amb la esmena del PSC: en el punt 1
de l’acta s’ha de canviar “moció” per “proposta”.
PP: proposa instal·lar senyalització provisional mentre es desenvolupa el Pla de Mobilitat.
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3. Valoració del Consell de Ciutat:
Es deixa la valoració pel proper Consell de Barri, en que tindrem més temps de funcionament
per poder-lo valorar.
4. Implantació del bicibox i del nou enllumenat intel·ligent al barri:
Tenim 2 mòduls de Bicibox al barri, des de l’estiu 2012. Són elements cedits sense cap cost,
per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El servei és gratuït per l’usuari, en els 6 primers
mesos; desprès hi ha una quota anual que es gestiona en la pagina web del servei.
En referència al nou enllumenat intel·ligent al barri, s’explica que l’objectiu es reduir un 30%
d’energia. El carrer Cèsar Martinelli ha estat el primer carrer Smart City a on s’ha implementat
una sèrie d’elements amb sensors, com fanals i passos de vianants. L’altre carrer del barri amb
fanals inteligents és el c. Sant Antoni.
PSC: demanar reubicar el bicibox de l’Estació, per alinear-lo millor amb d’altres elements del
mobiliari urbà. Albert Muratet, explicar que ja esta en estudi.
5. Exposició general de l'avantprojecte del Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat:
És un estudi que va començar fa molts anys, i que vol donar resposta a les necessitats dels
propers 10 anys, ara que el creixement de nous vials ja ha finalitzat. L’abast del projecte és per
ferrocarrils, BUS, aparcaments, zona verda, bici, vianantització i també districtes
descentralitzats.
El procés participatiu ja ha finalitzat i ara cal el consens de tots els grups politics per tirar-lo
endavant. Un dels gran objectius del projecte al barri és aconseguir major vianantitzció del
centre.
Marc Villoro: remarca el interès de la seva associació, en el projecte de trajecte del BUS per
sota de la Plaça Lluís Millet, en lloc de creuar la plaça, cada cop més plena de vianats.
PSC: Donarà suport a l’anterior projecte
6. Remodelació del mercat de Pere San:
Informació sobre l’avant-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 accessible amb un
ascensor al pàrquing de 80 places que es construirà sota de la benzinera 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. 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
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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 “bellesa 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”.
PP: demana el cost total de projecte i l’impacta en els paradistes
PSC: vol conèixer l’arranjament exterior de la plaça del mercat i la gestió dels contenidors de
recollida, que fan molta pudor. Jordi Puignero explica que el paviment del carrer Major i plaça,
estan molt deteriorats, i s’ha acordat amb veïns i comerços que les obres de rehabilitació
s’iniciïn desprès de les festes de Nada 2012.
Ma. Àngels Quadres: suggereix afegir quadres de la historia del Mercat, a la decoració del
mateix; i proposa fer tallers gastronòmics al seu entorn. En Josep Romero, recull la idea.
7. Precs, preguntes i qüestions sobrevingudes
Marc Aureli Villoro, de l’Associació Veïnal Centre Estació, lamenta que no s’hagi pogut
incorporar a l’ordre del dia del Consell de Barri, les problemàtiques dels veïns de Rbla. Can
Mora, per haver arribat desprès d’enviar la convocatòria.
PSC: Presenta per escrit 2 propostes (adjuntem annex III i IV): proposta de balança fiscal per
ca da un dels 5 districtes de Sant Cugat del Vallès, i proposta de canvi de seu d’aquest Consell
de Barri, a l’antic Ajuntament (Pça. Barcelona), al·legant la major representativitat de l’espai pel
Barri Centre Oest, i el poc sobrecost que representaria. Jordi Puignero, contesta que no es
moment per sobrecostos, i que la Sala de Plens esta a pocs metres dell lloc que proposa del
PSC.
PSC proposa periodificar els Consells de Barri d’una manera més constant, que el que s’ha fet
fins ara.
Joan Fisas, de Centre Estació, proposa incorporar en l’ordre del dia dels Consell de Barri, un
punt, per recollir temes recents, i que no hagin pogut ser incorporats a l’ordre del dia comunicat
en la convocatòria del Consell.
Ma. Àngels Quadres: Proposa que totes les associacions facin les eleccions pertinents per
renovar càrrecs i que aquestes actualitzin els canvis al registre de la Generalitat. Comenta que
s’ha de fomentar més la participació en el Barri Centre Oest, perquè n’hi ha moltes
associacions i entitats.
Cristina Cunillera, de Rbla. Can Mora, 17, exposa la problemàtica que tenen: masses
contenidors davant de casa (12 u.), en un lloc de vorera molt estreta i pas de nens a 2 escoles
(Patufet, i Sta. Isabel). També treuen places de carrega i descarrega i zona blava.
A mes expliquen, que han fet un seguiment de diferents dies, i no es omplen ni a 1/3 de la seva
capacitat. També adjunten fotografia i plànol del carrer, a on hi troben en falta diferents
elements de mobiliari urbà (annex I i II).
Lluís Cuevas: afegeix a les problemàtiques de Rbla. Can Mora, els voluminosos abandonats
davant dels contenidors. Aquesta pràctica sembla que és mes freqüent per col·lectius de nous
vinguts que no coneixen o tenen por de trucar al servei de recollida.
Jordi Puigneró es compromet treballar aquest temes a l’Àmbit de Territori i Qualitat Urbana.
I sense altres temes a tractar, es tanca la reunió a les 21:00 h.
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