ACTA CONSELL DE BARRI DEL CENTRE OEST
DE 11 DE MARÇ DE 2014

Lloc:
Sala de Plens de l’Ajuntament, a les 19:00h
Assistents:
Marc Aureli Villoro, Associació Veïnal Centre Estació
Gemma Garcia Higón, Associació Excursionista Altiplà
Mayte Pérez, Vicepresidenta del Consell de Barri Centre Oest
Salvador Masip (CIU)
Maria Dolors Domènech (PP)
Rosa Vila (ICV-EUiA)
Pere Soler (PSC)
Julià Mestieri (CUP)
Per part de l’Ajuntament:
Joana Barbany, Presidenta del Consell de Barri Centre Oest
Francesc Carol, Tinent d'
Alcalde de Governació, Seguretat i Participació Ciutadana
Joan Puigdomenech, Regidor de Medi Ambient
Jordi Puigneró, Regidor de Relacions Institucionals
Xavier Escura, Regidor de Cultura
Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat
Francesc Serra, Director d’Obres als Districtes
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'
acta de la darrera sessió
2. Presentació de la nova presidenta
3. Estat del procés de canvi d'
ubicació de la Policia Local
4. Explicació del projecte del Museu de les Matemàtiques
5. Estat del procés d'
instal·lació de càmeres de seguretat a Can Trabal
6. Torn obert de paraula
Temes tractats:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la darrera sessió del Consell de Barri
Joana Barbany pregunta si cal llegir l’acta anterior. S’aprova amb l’acord dels presents,
amb una esmena que afecta a les dues darreres actes: no es va posar l’assistència de
Rosa Vila (ICV-EUiA).
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2. Presentació de la nova presidenta
Joana Barbany és la nova presidenta del Consell de Barri Centre Oest, en lloc de Jordi
Puigneró que mante la regidoria de relacions Institucionals a la vegada que és el nou
Director de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya.
Joana Barbany explica una breu biografia seva: Regidora delegada de Comunicació,
Atenció Ciutadana, Promoció de la ciutat i Tecnologia (dependència funcional directa
de l’Alcaldia).
Llicenciada en Periodisme per la UPF i diplomada en Empresarials per la UVIC.
Màster en Comunicació Empresarial i Tecnologies Digitals (IDEC), Postgrau en Gestió
del Coneixement per la UOC, participant del Programa Vicens Vives d’ESADE i vocal
de la Junta de l’ACCIEP.
La seva carrera professional s’ha centrat en la comunicació digital (treballant a Lavinia
TC i de manera autònoma després) i la consultoria estratègica i d’organitzacions
(Institut DEP i LTC Project). Des del juny de 2011 va ser regidora de Comunicació,
Informació i Atenció ciudadana i al novembre de 2013 passa a ser regidora de
Comunicació, Atenció Ciutadana, Promoció de la ciutat i Tecnologia.
Casada, mare de 4 fills, i viu actualment a l’Eixample. Practica esport i li agrada viure
la ciutat de Sant Cugat.
També es presenta la nova Vicepresidenta del Consell de Barri Centre Oest, Mayte
Pérez
3. Estat del procés de canvi d'ubicació de la Policia Local
Francesc Carol fa una presentació en suport PowerPoint.
Les obres de la nova seu tindran un cost de 197 mil euros, tal com va aprovar la Junta
de Govern del passat 24 de desembre. Actualment s’estan fent les obres.
El cos municipal es traslladarà a l'
edifici annex a l'
Ajuntament on fins ara hi havia el
Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC), ara ja traslladat a la nova seu del carrer de
Sant Bartomeu.
En principi no està pressupostat construir calabossos a la nova seu de la plaça de la
Vila, però si que està previst construir-los més endavant.
En paral·lel a les obres d'
adequació, la nova seu també requerirà de nous recursos de
videovigilànicia i de telefonia mòbil. D'
aquesta manera, s'
ha aprovat un pressupost de
34 mil euros pel nou sistema de seguretat, i una partida de 27 mil per la nova
instal·lació telefònica.
La mesura forma part del compromís del Consistori de dotar amb més recursos i eines
el cos de la Policia local.
L’Ajuntament s’ha adherit al sistema d’adquisició centralitzada de vehicles a través de
la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per tal de renovar
la flota de vehicles de la Policia Local. A través d’aquest sistema de central de
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compres de l’ACM, els municipis catalans es poden beneficiar d’un catàleg de vehicles
més ampli i competitiu que si cadascun dels ajuntaments els haguessin de comprar en
solitari. D'
aquesta manera, el Consistori acabarà tenint cinc vehicles i quatre
motocicletes aquest 2014. En total, passaran a tenir amb les noves adquisicions 15
vehicles i 11 motocicletes.
Actualment hi ha 86 agents, un per cada mil habitants, i que la tio ideal seria d’1,5
agent per cada mil habitants, s a dir, hi hauria d’haver uns 120 agents. Es voldria
ampliar la plantilla amb professionals interins, "per la llei no permet augmentar el
nombre d’agents si no s justificat".
Es vol aprovar una moció al Ple Municipal per instar el govern espanyol que permeti
ampliar el nombre d'
agents. Es podria ampliar en 7 o 8 agents.
4. Explicació del projecte del Museu de les Matemàtiques
Jordi Puigneró explica que a la vella seu de la Policia Local, la Vila Felisa, situada a
l'
avinguda de Gràcia es vol ubicar un museu de les matemàtiques.
Seguint la nia de model de ciutat, de ser una ciutat educadora, interessa tots aquells
aspectes que puguin facilitar el coneixement de les diferents
ries als infants,
escoles, instituts,
lies, etc. Estem parlant d’unes
tiques molt
ctiques,
amb tallers i diferents activitats docents per desenvolupar.
L’Ajuntament només inverteix en la rehabilitació de l’edifici, independentment de l’ús. I
el que s’ha de buscar són patrocinadors per la obra del Museu.
Pere Soler es queixa de que va sortir la notícia als mitjans abans que assabentar-se
per una Junta de Portaveus. També es queixa de la mateixa sistemàtica en determinar
l’ús de Can Quiteria per fer el Museu Grau Garriga, dedicat al tapís.
Manquen altes equipaments al barri, com pot ser un centre cívic per les diferents
associacions i veïns.
Julià Mestieri demana que es presenti en projecte sencer en el proper Consell de Barri.
Ma Angels Quadras comenta que és un projecte molt interessant i enriquidor. Pregunta
si es podran fer donacions de llibres o material associat.
Jordi Puigneró explica que és una oportunitat molt bona, però que no esta tancada i
s’accepten propostes sobre aquesta aposta. Seria un museu interactiu i pedagògic,
similar al de New York.
Gemma García explica que tenen la seu social dins la Casa de Cultura i troba una
manca important d’armaris reservat per les diferents associacions i entitats.
Xavi Escura comenta que el Casal de Cultura no pertany al Barri Centre Oest, però
que no obstant està molt cèntric i proper. Per altre banda, explica que La Unió serà un
nou espai remodelat, amb espais amplis per les entitats del Barri.
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5. Estat del procés d'instal·lació de càmeres de seguretat a Can Trabal
Francesc Carol explica que s'
instal·laran tres càmeres de seguretat a Can Trabal a
finals d'
any o a principis de 2015, per minimitzar els problemes d'
inseguretat que
pateixen els veïns. Les càmeres que es volen instal·lar són de control de la circulació, i
que per tant no seran tant invasives. El projecte es troba en fase de simulació, per fer
les fotografies pertinents prèvies a la presentació del projecte tècnic.
Pere Soler explica que és molt complexa utilitzar els fitxers de les càmeres de mobilitat
per un ús policial, i desconfia de la seva utilitat. Pregunta quantes càmeres de mobilitat
te un carrer cèntric com Lluís Companys, per fer una comparativa.
Albert Muratet diu que tenim 5 càmeres a Lluís Companys.
Julià Mestieri creu en les càmeres de mobilitat, però no en les de seguretat.
Francesc Carol diu que el projecte està en fase d’estudi i que el debat sempre estarà
obert en aquest tema tant sensible.
Joana Barbany comenta que governar és prendre decisions pel bé de la majoria dels
ciutadans, i no sempre és a gust de tothom.
6. Torn obert de paraula
Previ a aquest punt, Albert Muratet, cap del Servei de Mobilitat explica diferents
projectes de mobilitat al barri:
1. S’està estudiant alternativa al semàfor de la cruïlla de Lluís Companys amb Av.
Enllaç. El botó de sol·licitud de pas de vianants ha d’estar sincronitzat amb el
temps de maniobra del següent semàfor.
2. Tenim un concurs públic per la gestió integrada de pilones i enllumenat públic.
La idea és no posar pilones a les sortides dels carrers veïnals i si posar-les a
les entrades, juntament amb el suport de càmeres.
3. També estem estudiant l’ubicació òptima de la parada de taxis de l’estació
FGC.
4. Volem millorar l’ordenança de mobilitat de l’any 1988, a on no es contemplava
l’ús tant extens que es fa de la bicicleta per tot el municipi.
5. El bicibox de la plaça Lluís Millet s’ha de reubicar segons el dictamen de la
Comissió de Paisatge Urbà. Cal dir, que dels 130 bicibox que tenim a l’Àrea
Metropolitana, és el segon més emprat.
6. S’ha de posar mesures per evitar l’entrada de vehicles en contradirecció pel
carrer Sant Antoni.
7. Hem de senyalitzat millor les places d’aparcament nocturn que tenim en el
darrer tram de la Rambla Ribatallada, per que no es confonguin amb una zona
de càrrega i descàrrega.
8. Canviarem els coixins berlinesos desgastats a l’Av. Lluís Companys.
9. Recuperarem places d’aparcament al carrer Manel Farrés, desprès del trasllat
d’Hisenda al carrer Rius i Taulet.
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10. Hi ha cruïlles que les hem de protegir amb baranes per tal de que els vianants
no creuin el carrer en llocs perillosos.
Pere Soler demana solucions ràpides pel carrer Sant Antoni, abans que tinguem un
accident. Podríem fer una solució provisional.
Marc Villoro ha explicat que des de fa dos Consell de Barri, mantenen el problema de
rates que es concentra en els escocells dels carrers Rosselló i Martorell.
Joan Puigdomènech, s’ha compromès a endurir la intervenció si les solucions que
aporta l’Ajuntament no són prou efectives.
Marc Villoro diu portar una queixa reiterada que de moment l’Ajuntament no ha sabut
solucionar: el problema de soroll que pateixen des de fa anys els veïns que viuen prop
del local de La Bohèmia.
Joan Puigdomenech explica les actuacions objectives que s’han fet. Sanció quan es fa
soroll a la sortida del local i sanció quan s’incompleix la normativa d’horari de
tancament. Tanmateix també s’ha fet inspecció elèctrica i de bombers per verificar la
correcció de les instal·lacions. La Policia Local sanciona i dispersa gent a la porta del
local, però no pot tancar un local que compleix amb totes les normatives vigents.
Pere Soler adverteix que tenim sancions i actes des de fa 10 anys, com a mínim.
Julià Mestieri diu que al centre hi ha poca oferta lúdica a preu equilibrat, i per això es
concentra massa gent en aquest espai.
Joana Barbany posa el punt a l’altre Consell de Barri del Centre Est
Gemma García suggereix el tancament temporal del local cada cop que se’l sancioni.
Ma Angels Quadras pregunta si el carrer Àngel Guimerà serà de doble sentit de
circulació.
Jordi Puigneró explica que el Pla de Mobilitat preveu fer la Rambla de Ribatallada de
doble sentit de circulació, però no al c. Àngel Guimerà.
Gemma García es queixa que els contenidors cremats per Cap d’Any 2013, tot just
s’han reposat ara. També lamenta la deposició de voluminosos per diferents punts de
la ciutat.
Joana Barbany esta estudiant una campanya especifica de conscienciació ciutadana,
en el sentit més ampli.
Pere Soler alerta del dèficit de recollida de voluminosos al centre de la Ciutat.

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

5

