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CONSELL DE BARRI DEL CENTRE EST 

15/12/2015 

 
Assistents: 
 
President: Ferran Villaseñor 
 
Representants dels grups municipals 
CiU: Susanna Pellicer  
CUP:  Aniol Pros   
C’S:  Roberto Torrecilla     
ERC-MES: Èric Gómez  
ICV-EUiA: : Montse Español 
PSC: José Gallardo  
 
Representants de les entitats  
Margarida Cleris (Ateneu) 
Jaume Angerri  (Òmnium Cultural) 
Miquel Jiménez (Centro Popular Andaluz) 
Joaquim Medina (A. Prop i Veïns de Can Barata) 
Rebeca Galán (Assemblea Cristiana Gilgal) 
Concepción González (AVV Centre Est) 
Josep Vergés  (AVV Sant Cugat Centre) 
Ferran de Juan (AVV Can Magí) 
Andres Ares (AVV Monestir) 
Antoni  Gual (Associació de Comerciants del Monestir) 
 
Representants de l’Ajuntament 
 
Joan Puigdomènech, comissionat de Participació Ciutadana 
Marina Casals, sotsdirectora de Medi Ambient i Participació 
Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana 
 
 
ORDRE DEL DIA 15/12/2015 
Sessió de constitució 
 
1.- Constitució del Consell de Barri 
2.- Proposta de designació de sots-president i secretari del Consell de Barri 
3.- Funcionament del Consell de Barri 
4.- Procés de participació sobre el Pla Integral del Monestir 
5.- Premis Ciutat de Sant Cugat 
6.- Torn obert de paraula 
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1. Constitució del Consell de Barri 

Obre la sessió Ferran Villaseñor agraint als participants de l’anterior mandat  del Consell 
de Barri. Defineix el Consell de Barri com una eina de participació ciutadana, una 
plataforma per tal que les entitats i veïns puguin fer propostes. El president dóna la 
paraula a tots els vocals per tal que es presentin. 
Els representants de les entitats i els grups polítics es presenten i expressen les seves 
respectives intencions sobre el funcionament del Consell. 
 
2. Proposta de designació de sots-president i secretari del Consell de Barri 

Ferran Villaseñor comunica que no hi ha proposta de candidats, per part de presidència, 
si no que prefereixen que la proposta vingui per part de les associacions. En la mateixa 
línia tot i que la pràctica habitual és que la sots-presidència tingui la representació al 
Consell de Ciutat, posa en consideració que es designi una nova representació 
deslligada de la sots-presidència. Tant els membres del consell com el públic assistent 
manifesten, per assentiment, que es triï sots-presidència, secretaria i membre del 
Consell de Ciutat. 
Explica que el Consell de Ciutat integra un conjunt de representants de Consell de Barri, 
dels consells sectorials i d’altres entitats de la ciutat.  
Es passa una butlleta per tal que les associacions puguin votar les figures de sots-
president, secretari i representant del Consell de Ciutat entre les candidatures que les 
entitats han fet arribar a la presidència. Els candidats son: 

� Sots-president/a:  Ángeles Serrano (Associació de veïns Centre Est) 
� Secretari/a: Rebeca Galán (Assemblea cristiana Gilgal) 
� Representant  al Consell de Ciutat: Andrés Ares (Associació de veïns del 

Monestir) i Josep Vergés (Associació de veïns Sant Cugat Centre) 
 

Es fa la votació entre els representants de les associacions i entitats , excepte ERC que 
anuncia que  s’abstindrà d’exercir el vot malgrat la possibilitat reglamentària de fer-ho. , 
perquè consideren que ha de ser una votació de les entitats, no dels representants 
polítics. 
 
3. Funcionament del Consell de Barri 

Ferran Villaseñor especifica que quan es constitueixi el CB es faran grups de treball. 
El regidor de Participació, Joan Puigdomènech, explica els canvis aprovats en el 
reglament dels Consells de Barri: 

• Pot ser presidit per qualsevol regidor , no necessàriament de l’equip de govern. 
• Els acords als que s’arribi al Consell de Barri es traslladaran al Ple municipal 
• Es deixarà rastre de les reunions del CB a través de : 

· Una acta d’acords. Es prendrà nota de la sessió i es penjarà en un termini 
d’un mes. 

· Acta literal. A través d’una gravació digital de totes les sessions, que 
estarà disponible al web de l’Ajuntament. 
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A través d’una presentació de power point, el president explica els principals punts del 
que ha de ser la seva proposta pels futurs CB. 
 
Proposta d’estructura bàsica 
· Presidència (president/ sots-president/ secretari) 
· Ple del CB (representants entitats i grups municipals) 
· Comissions de Treball (territorial) 
· Consell d’entitats 
· Grups de treball específics 

Proposta de Comissions de treball territorials (inicials) 
· Barri del Monestir- Pla integral del barri del Monestir – Xarxa inclusió del barri 
· Can Barata 
· Coll Favà-  Can Magí 
· Volpalleres- La Guinardera 
· Treball conjunt amb el CB Centre Oest (Torreblanca- Can Domènech- Centre Oest) 

Consell d’entitats 
· El formen els consellers  representants de les entitats i associacions 
· Actuació executiva 
· Preparació ordres del dia i Consells 
· Propostes al Consell 

Grups de Treball 
· De Comunicació (inicial) 

Funcionament tramesa d’informació 
· Llista de distribució 
· Web de l’ajuntament 
· Revista del CB (en paper) 
· Cartelleria 
· Facebook 
· Twiter 
· Whatsapp 

Ordre del dia (qui la proposa) 
· Presidència 
· Ajuntament 
· Consell d’entitats 
· Comissions 

Pel que fa a les partides de lliure disposició: 
� 15.000€ pressupost ordinari (es decidirà la seva destinació a través de les 

propostes directament fetes pels veïns, que seran votades posteriorment ) 
� 3.000€ (incloent despeses de gestió del Consell de Barri) 
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La proposta de funcionament es definirà i aprovarà  en el proper Consell de Barri. 
Ferran Villaseñor expressa la seva voluntat que la seu del Consell de Barri no sigui fixa, 
sinó que pugui celebrar sessions en altres equipaments del barri com el Xalet Negre o 
la Biblioteca de Volpelleres. 
Es prioritzaran les intervencions veïnals sintètiques i ajustades al s 2 minuts. 
La proposta de dates pels propers CB pel 2016, que seran el 2n dilluns de cada mes, 
son: 8 de febrer,  2 de maig, 12 de setembre i 13 de desembre.  Tot i que es podrien 
moure si així es decidís. 
Es fa un torn obert de paraula i es fa saber els resultat de les votacions: 
. Josep Canals vol destacar la importància de la participació dels joves en el Consell de 
Barri. 
. El resultat de les votacions:   

� Sots-president/a:  Ángeles Serrano   (12 vots) 
� Secretari/a: Rebeca Galán  (14 vots) 
� Representant del CB al C. de Ciutat: Andrés Ares    (10 vots) 

 Josep Vergés (5 vots) 
  

Resulten escollits Angeles Serrano, Rebeca Galán i Andres Ares. 
 
4. Procés de participació sobre el Pla integral del Monestir 

Joan Puigdomènech explica que va rebre l’encàrrec de fer una proposta d’un procés 
participatiu i explica de que constarà.  
Es constituirà una comissió mixta de treball  relacionada amb el veïnat (representants 
AMPA, associacions de veïns i tècnics municipals) que raportarà al CB. La 1ª reunió es 
farà durant la primera quinzena del mes de gener  i servirà per recollir tot el que s’ha 
treballat i per definir quins temes o àmbits es tocaran (espai públic, mobilitat, 
accessibilitat, habitatge, comerç, etc.) 
S’organitzaran en subcomissions que faran un treball de diagnosi de la situació en la 
que es troba el procés. 
La segona fase del procés servirà per organitzar les propostes i dissenyar els canals a 
través dels quals podrà participar la ciutadania. La intenció és que hi hagin sistemes 
d’entrada oberts  per tal que es puguin fer aportacions. També s’ha pensat organitzar 
trobades i tallers per treballar conjuntament.  
Hi ha la intenció de fer participar als infants en la fase de propostes. 
Al final del procés participatiu, les propostes sorgides del veïnat es passen als tècnics 
perquè busquin les solucions més adients. Els tècnics han de fer viable allò que ha sortit 
de les propostes veïnals. 
Els resultats del procés participatiu, un cop acabat, es portaran al Consell de Barri. 
Pel que fa a l’àmbit territorial del barri del Monestir, el president que el barri del Monestir 
està format per: Av. Cerdanyola, Pça. del Coll, zona de la Delphi, St. Francesc i fins la 
Rbla. del Celler. 
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5. Premis Ciutat de Sant Cugat 

S’explica que els premis distingeixen  persones o associacions de Sant Cugat que fan 
una tasca destacada per la ciutat i als quals es premia a través d’unes votacions obertes 
a la ciutadania i les entitats. 
Per ara, les candidatures son: el Banc del Temps, els Diables de Sant Cugat, la pianista 
Cristina Casale i l’Associació de veïns de Volpelleres. 
Es podran votar les candidatures fins el 21/2/2016. 
 
6. Torn obert de paraula 

.Margarida Cleris  fa proposta per millorar la comunicació de les reunions dels Consell 
de Barri, per mitjà de cartells o murals per penjar les convocatòries 
.Andres Ares pregunta en quin estat es troba el Pla de Mobilitat i pregunta si es tirarà 
endavant. 
.Ferran Villaseñor respon que està aprovat i en confecció però que s’estan buscant fonts 
de finançament. Diu que es demanarà l’estat d’execució a l’Ajuntament. 
.Concepción González diu que la prioritat ha de ser l’educació de la ciutadania. 
. Es demana que dins del Pla del Monestir es tingui en compte l’educació ciutadana. 
. Per part d’un veí, es proposa portar el Consell de Barri a les escoles. 
 
.Per part d’un veï es proposa que els consells de barri no siguin tots dilluns. Tant veïns 
com representants Consell demanen que es busqui que tothom pugui venir, el president 
es compromès a veure si es poden modificar dates i quadrar espais. 

. Josep Canals demana una parada de bus a l’Av. Francesc Macià i a l’Av. Cerdanyola.     
També demana il·luminar la muralla del Monestir. 
 
Sant Cugat del Vallès, 10 de gener 2016 
 


