ACTA CONSELL DE BARRI DEL CENTRE OEST
DE 23 DE SETEMBRE DE 2013

Lloc:
Sala de Plens de l’Ajuntament, a les 19.30h.
Assistents:
Sr. Marc Aureli Villoro, Associació Veïnal Centre Estació
Sr. Salvador Massip (CIU)
Sra. Maria Dolors Domènech (PP)
Sra. Rosa Vila (ICV-EUiA)
Sr. David Gutierrez (PSC)
Sr. Jordi Puigneró, President del Consell de Barri Centre Oest de l’Ajuntament
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament
Sr. Francesc Serra, Director d’Obres als Districtes de l’Ajuntament
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'
acta de la darrera sessió del Consell de Barri.
2. Nova web dels Consells de Barri
3. Donar compte de les obres i actuacions de manteniment fetes durant l'
estiu al barri.
4. Donar compte de les al·legacions presentades per ciutadans o entitats del barri al Pla de
Mobilitat Urbana.
5- Precs, preguntes i qüestions sobrevingudes.
Temes tractats:
1. Lectura i aprovació de l'
acta de la darrera sessió del Consell de Barri
Jordi Puigneró dóna lectura de l’acta anterior, i s’aprova amb l’acord dels presents.
2. Nova web dels Consells de Barri
Jordi Puigneró presenta la web dels Consells de Barri (www.santcugat.cat/consellsdebarri),
desenvolupant els punts següents:
1. Canal d’informació relacionada amb l’activitat dels consells.
2. Publicació de l’agenda, convocatòries i actes de les sessions.
3. Publicació d’informació municipal d’interès pels veïns i veïnes.
4. Obrir espais de debat pels membres i els veïns de cada Consell.

3. Donar compte de les obres i actuacions de manteniment fetes durant l'
estiu al barri.
Arranjament de la Rambla Ribatallada, amb incorporació del carril bici i la zona de càrrega i
descàrrega al costat comerç. També s’ha construït una rotonda a la capçalera de la Rambla
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Ribera, per donar més seguretat al gir i parada del BUS. Las moreres que hi havia en aquest
espai es van haver d’ eliminar per estar corcades (informe del Servei tècnic de Medi Ambient),
malgrat que el disseny del projecte de mobilitat contemplava mantenir-les al seu lloc. Una altre
actuació ha estat l’eliminació de dos passos de vianants sense semàfor per la seva perillositat.
4. Donar compte de les al·legacions presentades per ciutadans o entitats del barri al Pla de
Mobilitat Urbana.
Un cop finalitzat el procés participatiu ara cal el consens de tots els grups politics per tirar-lo
endavant. Un dels grans objectius del projecte al barri és aconseguir major vianantització del
centre.
Es van presentar un total de 18 al·legacions, per part del Club de Golf de Sant Cugat,
l’Associació Veïnal Centre Estació, el grup Municipal del PP, i 3 veïns més de Sant Cugat.
La voluntat política es poder resoldre-les totes elles en un màxim de 3 mesos, amb l’objectiu de
poder dur el Pla de Mobilitat, a la seva aprovació, a finals d’any 2013. Es farà les reunions
pertinents per tractar-les totes elles amb els seu interessats.
5. Precs, preguntes i qüestions sobrevingudes.
PSC proposa periodificar els Consells de Barri d’una manera més constant, que el que s’ha fet
fins ara. També demana que s’incorporin les millores a la parada de taxis del centre estació,
segons les propostes del Pla de Mobilitat.
Marc Aureli Villoro: remarca l’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 vianants.
Estan fent una llista d’arbres desapareguts, en les diferents obres que s’han realitzat, al centre
per tal que es preguin mesures de reposició.
Al c. Martorell a prop d’Av. Colomer s’han de tapar uns forats que hi ha dins els escocells per
tal de que no surtin les rates que ara hi son.
Milka Ramirez, té un bar amb terrassa al c. Villà, prop d’Àngel Guimerà es queixa de la velocitat
que agafen els vehicles, en aquest extrem final de la zona de vianants. Els vehicles de
mercaderies no respecten els horaris de pas i van a més de 20 km/h. Demana mes baranes de
protecció de vianants, més presència policial i una zona de càrrega i descàrrega entre c. Àngel
Guimerà i c. Safareig
Antonio Jurado, veí del c. Vergara. Li costa molt aparcar al centre. Demana una zona verda. El
Pla de Mobilitat te previst 2 espais de zones verdes, al centre.

I sense altres temes a tractar, es tanca la reunió a les 20:50 h.
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