ACTA CONSELL DE BARRI DEL CENTRE OEST
3 de desembre de 2015
Lloc: Sala de Plens de l’Antic Ajuntament, a les 19:00 h
Assistents:
-

Mayte Pérez, presidenta del Consell de Barri del Centre Oest
Joan Puigdomènech, regidor de Medi Ambient i Comissionat per a la
Participació Ciutadana
Joana Barbany, regidora de Comunicació, Innovació i Govern Obert i vocal de
CiU
Marta Serrés, en substitució del vocal de la CUP
Sergio Blázquez, vocal de Ciutadans
Gemma Vivancos, vocal suplent de Ciutadans
Maria Vidal, vocal d’ERC i Més
Jaume Espina, vocal suplent d’ERC-Més
Jordi Parés, vocal suplent d’ICV
Sandra L.Tirado, vocal del PSC
Vicenç San Francisco, vocal suplent del PSC
Alfredo Bergua, vocal del PP
Rosa Díaz, vocal de la Llar d’Avis de la Parròquia.
Lerik Galmes, vocal de l’Associació Veïns Centre Estació
Jesús Carballo, gerent de l’Associació Sant Cugat Comerç
Antonio Gregorio, vocal suplent de l’Associació Unió Ciclista de Sant Cugat
Gemma Aristoy, vocal de l’Associació Castellers de Sant Cugat
Ricard Vidal-Ribes, responsable del Punt Incorpora

Ordre del dia:
1.- Constitució del Consell de Barri
2.- Proposta de designació de sots-president del Consell de Barri
3.- El Consell de Barri i processos participatius
4.- Premis Ciutat de Sant Cugat
5.- Torn obert de paraula
1.- Constitució del Consell de Barri:
El Comissionat de Participació, Joan Puigdomènech, dóna la benvinguda i expressa el
desig que el Consell del Centre Oest pugui anar creixent a partir de la comunicació
“boca a boca”. Afegeix que per millorar la participació cal combinar la participació
presencial amb les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies i les xarxes
socials.
És important que el Consell es reuneixi de manera regular, que surtin propostes per
traslladar-les a l’Ajuntament. Fa una crida a les entitats perquè prenguin el pols del
consell de barri. És un òrgan consultiu però com que els temes del consell passaran al
ple municipal, això incrementarà la presència del consell a la ciutat. La presidenta del
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Consell de Barri, Mayte Pérez, dóna la benvinguda a totes les entitats i demana als
vocals que es presentin, que diguin el nom i de part de qui vénen i que exposin les
seves propostes.
El calendari que es proposa a partir de gener de 2016 és reunir el consell cada
trimestre. S’hauria de fer una crida més potent perquè vinguin més veïns ja que la
participació és curta. La primera acció és millorar la participació.
Els vocals es presenten un per un i expressen el seu desig de contribuir a millorar el
barri del Centre Oest.
Joana Barbany es presenta com a vocal de CiU en el Consell i regidora de
Comunicació, Innovació i Govern Obert.
Sergio Blázquez (C’s) diu que ve a escoltar i que el Consell és el lloc idoni per treballar
de forma transversal.
Gemma Vivancos (C’s) explica que es posen a disposició del barri i els seus veïns per
tot allò en el que puguin ajudar.
Jaume Espina (ERC) diu que caldria revitalitzar els consells ja que estan deixats de la
mà de Déu.
Maria Vidal (ERC) diu que cal dinamitzar el consell ja que és l’escenari real i l’entorn
immediat de la ciutadania. Expressa el seu desig que el Consell sigui el màxim d’útil
als ciutadans per decidir les coses que passen al seu entorn.
Rosa Díaz (Llar d’Avis) diu que la seva intenció és col·laborar amb el Consell per tal de
millorar el barri.
Lerik Galmes (AVV Centreestació) es presenta com a secretari de l’Associació i diu
que ve al Consell per veure com funciona
Jesús Carballo (Sant Cugat Comerç) diu que el Consell és el millor lloc per conèixer
les inquietuds, opinions dels veïns. Afirma que els veïns són clients i vol saber què fan
malament per millorar.
Ricard Vidal-Ribes, veí del barri, es presenta com a responsable del Punt Incorpora de
la Caixa, ubicat al mateix barri.
Marta Farrés (CUP) espera que el treball del Consell serveixi per anar teixint iniciatives
interessants per al barri. Expressa la voluntat que aquest espai de debat pugui ser
vinculant.
Antonio Gregorio explica que ve en substitució del president de la Unió Ciclista, que
tenia un altre compromís.
Alfredo Bergua (PP) explica que ve al Consell a escoltar i que duu una proposta per
tractar.
Jordi Parés (ICV-EUiA) diu que ve al Consell a escoltar i a veure les inquietuds del
barri i afegeix que portaran les seves iniciatives en aquest espai.
Sandra L.Tirado (PSC) diu que espera que el Consell sigui una bona eina per
compartir iniciatives veïnals.
Mayte Pérez, presidenta del Consell de Barri, explica que té un negoci al barri i també
hi té un pis. Diu que és un barri que estima i que li agradarà que pugui estar millor.
2.- Proposta de designació del sots-president
La presidenta proposa en Ricard Vidal-Ribes, responsable de l’oficina Incorpora de
l’Obra Social de la Caixa, que és també veí del barri.
Hi ha discrepàncies per part de la CUP i PSC ja que creuen millor un perfil més
vinculat a les entitats del barri. Defensen un perfil amb una incidència més transversal
al barri, que sigui representatiu de tots els col·lectius.
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La vocal de la CUP anuncia que no donarà suport a la candidatura.
La presidenta defensa el perfil del candidat i proposa fer una votació. Voten els vocals i
queda el següent resultat:
-

Vots a favor: 7
Vots en contra: 2
Abstencions: 3

Es nomena en Ricard Vidal-Ribes com a sots-president.
3.- El Consell de Barri i processos participatius
Joan Puigdomènech explica que la periodicitat regular dels consells és trimestral,
quatre consells a l’any, pel que fa a les sessions mínimes. Afegeix que també hi poden
haver sessions extraordinàries.
Entre les sessions ordinàries del consell, existeixen els grups de treball, la funció dels
quals es posar en contacte les entitats amb els tècnics. Hi ha dos grups: el de Territori
i el de Mobilitat i Seguretat.
A més, es poden engegar processos participatius per problemes específics. Posa com
exemple el procés que s’ha dut a terme a La Floresta per la rehabilitació de tres places
del barri.
També es poden fer processos participatius a partir de les opcions digitals. Com es
farà? S’estan mirant empreses que ofereixin una plataforma per fer la participació
online. Estarà decidit abans del juliol de 2016. La idea és pensar en els processos
participatius a partir de les TIC, és a dir, barreja de presència física i virtual.
Per a comentaris fins el proper consell hi ha al web de l’Ajuntament hi ha un apartat de
Participació o també es poden adreçar a la Presidenta directament.
El calendari de reunions proposat per la Presidenta és el següent:
- GENER: dijous 14 de gener
- ABRIL: dijous 14 d’abril
- JULIOL: dijous 9 de juliol
- OCTUBRE: dijous 8 d’octubre
4.- Premis Ciutat de Sant Cugat
Joana Barbany explica que s’han convocat els premis Ciutat de Sant Cugat amb
quatre candidats però que se’n poden proposar d’altres a través del web i de les urnes
de participació que hi ha a diferents equipaments de la ciutat. La gala d’entrega de
premis es farà el 14 de març a l’Auditori. La regidora de Comunicació anima les
entitats del barri a presentar-se i a participar en les votacions dels premis.
5.- Torn obert de paraula
Alfredo Bergua, vocal del PP, comenta que caldria més seguretat ciutadana ja que els
robatoris a domicilis han augmentat un 10 per cent a Sant Cugat en el darrer any.
Concretament, es refereix als barris de l’Eixample, Can Trabal, Parc Central i Golf, que
formen part d’aquest Consell. El seu prec és un reforç de la seguretat i que hi hagi més
coordinació policial.
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La Presidenta respon que hi ha un reforç al Nadal en els comerços que és pla Grèvol
ja que les caixes estan més plenes.
La representant de la CUP, Marta Farrés, comenta que no cal afegir més policia
perquè no hi ha un problema de seguretat al barri i hi ha altres problemes més
importants. Afirma que Sant Cugat té una baixa incidència de delinqüència.
Jordi Parés, vocal d’ICV- EUiA, diu que no hi ha motiu per plantejar la seguretat al
barri com un problema i que no vol un policia a cada casa.
Maria Vidal, d’ERC-MES, pregunta sobre quina solució s’ha previst per la necessitat
d’aparcament que requerirà la nova obertura del Mercat Vell.
La presidenta respon que on hi havia l’antiga gasolinera Gríful s’està construint un
edifici sota del qual hi haurà places d’aparcament.
Maria Vidal demana que els preus del futur aparcament siguin assequibles.
En Sergio Blázquez, vocal de Ciutadans, comenta el mal estat de les voreres i diu que
passarà fotos en concret del carrer Àngel Guimerà fins a Francesc Xavier.
La vocal d’ERC afegeix que també hi ha sots de 20 centímetres al carrer Eugeni d’Ors
El vocal d’ICV afegeix també el carrer Domènech, on diu que caldria posar bandes per
ralentizar la velocitat. Afirma que hi ha hagut alguna topada.
Joan Puigdomènech diu que els temes plantejats poden ser objecte d’un primer del
primer grup de treball de Territori i demana la presidenta que proposi una data per ferlo.
Marta Farrés, de la CUP, demana si en els grups de treballs els representants polítics
tenen veu i vot.
Joan Puigdomènech explica que al passat mandat, per acord dels grups polítics
municipals, els representants polítics podien assistir als grups com a oients, a nivell
informatiu. Afegeix que és un model que ha funcionat prou bé, però que cal pensar
com es farà, ja que a cada consell es fa segons la seva idiosincràsia. Joan
Puigdomènech comenta que es farà una proposta des de l’Ajuntament de
funcionament dels grups de treball.
5.- Torn obert de paraula. Intervencions del públic assistent
Maria Àngels Cuadras, veïna del barri, proposa posar una paperera al número 11 del
seu carrer perquè els joves embruten la zona.
Per altra banda, comenta que hi ha entitats que tenen dos presidents perquè en
caducar el mandat no fan noves eleccions, cosa obligada pels estatuts. Diu que no és
legal que l’associació no renovi els càrrecs.
La presidenta respon que es mirarà.
La presidenta promet millorar la gravació dels consells. Avui s’està gravant però en
condicions no adequades.
ACORDS PRESOS:
-

Es nomena en Ricard Vidal-Ribes com a sots-president
Proposta i acceptació del calendari de reunions ordinàries del Consell de Barri
amb les dates següents: 14 gener, 14 d’abril, 9 juliol i 8 d’octubre
Convocar un grup de treball de Territori per tractar el manteniment de carrers.
Presentar proposta de funcionament dels grup de treball.
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Sant Cugat, 3 de desembre de 2015
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