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ACTA CONSELL DE BARRI DEL CENTRE OEST 

DE 15 D’OCTUBRE DE 2014 

 

 

 

Lloc: 

 

Sala de Plens de l’ antic Ajuntament, a les 19:00h 

 

Assistents: 

Mayte Perez, vicepresidenta del Consell de Barri Centre Oest 

Marc Aureli Villoro, Associació Veïnal Centre Estació 

Gemma Garcia Higón, Associació Excursionista Altiplà (darrer dia) 

Vicenç San Francisco, Associació Excursionista Altiplà (nou representant) 

Rafa Robledo, President de la Unió Ciclista de Sant Cugat 

Salvador Masip (CIU) 

Maria Dolors Domènech (PP) 

Rosa Vila (ICV-EUiA) 

Pere Soler (PSC) 

 

Per part de l’Ajuntament: 

 

Joana Barbany, Presidenta del Consell de Barri Centre Oest 

Pere Casajoana, Tinent d’Alcalde de Mobilitat, Urbanisme i Obres 

Francesc Carol, Tinent d'Alcalde de Governació, Seguretat i Participació Ciutadana 

Raül Granger, Regidor de Serveis Socials, Sanitat, Joventut i Habitatge 

Francesc Serra, Director d’Obres als Districtes 
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Ordre del dia: 

 

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la darrera sessió�

2.- Millora pas soterrat de l'estació�

3.- Obres Mercat Pere San�

4.- Obres de millora al ZEM Rambla del Celler�

5.- Policia Verda�

6.- Pla instal·lació desfibril·ladors�

7.- Conveni Ajuntament - Unió Ciclista Can Mora�

8.- Pas de vianants entre els carrers Cristòfol Colom i Santa Maria�

9.- Precs i preguntes.�

 

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 de tots els  

presents. 

 

2.- Millora pas soterrat de l'estació�

 

Han finalitzat els treballs de millora del pas de vianants soterrat de l'estació dels 

Ferrocarrils (FGC) de Sant Cugat. S’ha rebaixat el pendent de la rampa per fer-la més 

accessible, s’ha renovat el paviment de tot el pas i s’han instal·lat noves rajoles a les 

parets. Les obres s’han realitzat amb un pressupost de 99.000 euros. 

3.- Obres Mercat Pere San�

En aquesta segona fase de les obres, s’està remodelant la nau principal del mercat, i 

es faran les obertures de les façanes. Durant aquesta segona fase, els paradistes es 
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traslladaran a la planta de baix. La reforma preveu que el mercat combini la venda 

directa de productes frescos amb espais de degustació gastronòmica.  

El projecte de remodelació del mercat té un cost total de 2'5 milions d'euros. Gourmets 

Sant Cugat ha de fer una inversió d'1'5 milions d'euros, dels quals ha rebut 

finançament per part de Caja Mar d'1'2 milions. Els altres 300.000 els ha facilitat 

l'Ajuntament a través d'un aval. 

Durant tot el període d'obres, i de comú acord amb veïns i comerciants de la zona, s'ha 

constituït una comissió de seguiment. Fruit d'aquesta comissió, s'ha decidit que les 

casetes d'obra ocuparan menys espai del previst a la plaça de Sant Pere, ja que una 

part es traslladarà al solar de l'antiga benzinera de l'avinguda de Rius i Taulet. Les 

obres també obligaran a eliminar els contenidors soterrats del carrer de l'Endavallada i 

a reforçar el nombre de contenidors del carrer d'Enric Granados. 

 

Pere Casajoana explica altres projectes de regeneració urbana dins el nucli antic de 

Sant Cugat, i molt propers al mercat, com és el pas de vianants entre els carrers de 

Cristòfol Colom i Santa Maria. La voluntat és crear un nou pas entre aquest dos 

carrers que ampliï la zona de vianants i serveixi també com a zona de passeig per a 

ciutadans. 

Aquesta iniciativa se suma a un conjunt més ampli d'actuacions, com la construcció 

d'un edifici amb aparcament públic a l'avinguda de Rius i Taulet. 

També, pròximament començaran les obres per construir un edifici amb aparcament 

públic a l'avinguda Rius i Taulet, al solar de l’antiga benzinera Gríful 

4.- Obres de millora al ZEM Rambla del Celler�

En el PAV3 s'han realitzat uns canvis de torns per aconseguir per guanyar hores de 

pista. 

En el PAV1, s’ha canviat el parquet i s’han arranjat les goteres de la coberta. 

5.- Policia Verda�

Francesc Carol explica el projecte de Policia Verda, la secció especial de la Policia 

Local que patrulla els caps de setmana d'estiu amb bicicletes. Després de l'aturada 

d'agost, els sis agents voluntaris treballaran fins finals d'octubre fent especial 

incidència en parcs i espais forestals. 
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Acostar la Policia Local a la ciutadania, fomentar els hàbits saludables i el respecte pel 

medi ambient és el triple objectiu d'aquesta secció del cos local de seguretat.  

 

6.- Pla instal·lació desfibril·ladors�

 

Raül Grangé explica que Sant Cugat serà un 'municipi cardioprotegit' a partir de gener 

gràcies al pla impulsat per l'Ajuntament que ubicarà 30 desfibril·ladors al territori. Amb 

aquests aparells es podrà fer una primera atenció immediata davant una emergència 

cardíaca. El ple va aprovar una moció institucional, impulsada pel PSC, per instal·lar 

desfibril·ladors. 

L'objectiu de la mesura és guanyar temps i salvar vides en cas d'aturada cardíaca. Els 

30 desfibril·ladors mòbils estaran repartits estratègicament pel municipi: 25 aparells 

estaran situats a la via pública i 5 estaran en mans dels cossos de seguretat i 

emergències. 

Tots els equips estaran en règim de lloguer i es canviaran cada 4 anys. També es farà 

una campanya de sensibilització. Aquesta mesura és el resultat d'una moció 

presentada pel PSC, que va reclamar la necessitat d'una xarxa de desfibril·ladors 

adequada a les dimensions de la ciutat. 

 

7.- Conveni Ajuntament - Unió Ciclista Can Mora�

 

Rafa Robledo explica que se sent molt orgullós de participar com a nou menbre del 

Consell de Barri Centre Oest. 

S’obrirà una escola de formació de Bici Trial juntament amb l'exciclista Ot Pi, que 

encara no té una ubicació definitiva. El millor corredor de la història de bike trial Ot Pi 

serà el promotor de la nova escola de base de la Unió Ciclista Sant Cugat i Cristina 

Gené en serà la directora.  

8.- Pas de vianants entre els carrers Cristòfol Colom i Santa Maria�
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Explicat en el punt 3, de la present acta. 

 

9.- Precs i preguntes�

Maria Dolors Domènech proposa prohibir l’ús de la bicicleta en carrers d’alta mobilitat 

a peu, ja que es donen moltes situacions de perill. 

Rafa Robledo comenta que es millor formar que prohibir. 

Pere Casajoana explica que es posaran uns senyals que recordin la obligatorietat de 

baixar de la bicicleta en certs trams molt concorreguts. 

 

Mayte Perez desitja que es faci una campanya de civisme que inclogui l’ús de 

bicicletes, la tinència de gossos i els voluminosos. 

 

Pere Soler agraeix que s’hagi consolidat la seu del Consell de Barri Centre Oest, 

després d’haver-ho demanat en diferents ocasions. 

També reclama l’informe complert sobre el bar Bohemia. Adverteix que tenim sancions 

i actes des de fa 10 anys, com a mínim i encara no s’ha decidit res. 

Altre motiu de queixa és la baixa freqüència de la recollida de brossa al centre. 

 

Joana Barbany esta estudiant una campanya especifica de conscienciació ciutadana, 

en el sentit més ampli. 

 

Un veí de Centre estació es queixa de la ma la olor que fa la reixa de pluvials de la 

plaça del Doctor Galtes. 

 

 

 

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

 


