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ACTA CONSELL DE BARRI DEL CENTRE OEST 

Dijous, 14 de gener de 2016 

 

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

Assistents: 

- Mayte Pérez i Mateo, presidenta del Consell de Barri 

- Antoni Serra,, direcció d’Urbanisme, Mobilitat i Habitatge 

- Ricard Vidal-Ribas, sots-president  

- Jordi Parés, vocal suplent d’ICV 

- Alfredo Bergua, vocal del PP 

- Maria Vidal, vocal d’ERC i Més 

- Jaume Espina, suplent del grup polític d’ERC i Més 

- Sergio Blázquez, vocal Ciutadans 

- Sandra L.Tirado, vocal  PSC 

- Marta Batllori, vocal CUP 

- Gemma Aristoy, vocal de Castellers 

- Rafael Robledo, vocal de l’Unió Ciclista 

- Gemma García ,vocal Associació Altiplà 

- Rosa Díaz, vocal Llar d’Avis de la Parròquia 

 

Ordre del dia: 

1.- Aprovació de l’acta anterior 

2.- Proposta de funcionament dels grups de treball 

3.- Estat de les obres de remodelació de Villa Felisa 

4.- Estat de les obres del Teatre de la Unió 

5.- Cobertura de la piscina del Parc Central 

6.- Partida de lliure disposició del Consell de Barri 

7.- Torn obert de paraula 

 

1.- Aprovació de l’acta anterior 

La presidenta comenta que està contenta de l’alta participació ja que la sala és plena. 

Informa que ja s’ha fet el primer grup de treball de Territori, dilluns passat.  
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Proposa l’aprovació de l’acta anterior.  

Alfredo Bergua (PP)demana que consti en acta la seva aportació de la primera reunió 

sobre la inseguretat, concretament que els robatoris a la població han augmentat un 10 

%, sobretot als barris de l’Eixample, Can Trabal, Parc Central i el Golf i que no hi apareix.  

S’aprova l’acta anterior amb aquesta indicació. 

2.- Proposta de funcionament dels grups de treball 

Mayte Pérez comenta com funcionen els grups de treball i ningú no té cap comentari a 

fer. Pregunta si el grup  de treball de seguretat es pot fer conjuntament amb els altres. 

S’acorda que es puguin convocar el mateix dia, però indicant l’ordre del dia de cada 

grup. També es demana que els acords dels grups de treball es portin al consell de barri. 

La presidenta dóna paraula a Antoni Serra, director d’àmbit d’Urbanisme, Mobilitat i 

Habitatge, que presentarà els punts 3, 4 i 5 sobre equipaments. 

3.- Estat de les obres de remodelació de Villa Felisa 

A la Villa Felisa o Casa Jaumandreu s’ha fet la remodelació dels espais interiors de la 

planta baixa per adequar l’ús a les entitats socials. Les obres van acabar a mitjans de 

setembre i de moment es podrà posar en servei la planta baixa.  Qui se’n farà càrrec és 

l’Ateneu i en principi serà per a les entitats però encara resta per determinar.  

Sandra Tirado (PSC) pregunta sobre el conveni amb l’Ateneu i quins usos es 

contemplen. 

Mayte Pérez respon que encara s’han d’establir els usos però possiblement serà com 

una segona Casa de Cultura. Informa que l’Ateneu es farà càrrec de la gestió.  Ara es 

poden fer propostes per utilitzar i dinamitzar-ho. 

Sergio Blázquez (C’s) pregunta quan s’iniciaran les activitats. 

Mayte Pérez respon que en un parell de mesos 

Jordi Parés (ICV-EUiA) pregunta si serà un edifici sostenible i de consum 0.  

Antoni Serra explica que només s’ha fet una rehabilitació interna i remodelació dels 

espais. 

Gemma García (Altiplà)  demana si hi haurà armaris tancats amb clau per a les entitats 

sense seu física i demana que aquesta clau la tinguin l’entitat i el conserge.  



 

3 
 

4.- Estat de les obres del Teatre de la Unió 

Antoni Serra comenta que al juliol es va resoldre el concurs i ja s’ha començant redactar 

el projecte. L’equip guanyador ha fet la remodelació del Liceu i del Teatre Principal de 

Terrassa. Es preveu tenir redactat el projecte al maig i alhora s’està preparant la 

modificació del planejament urbanístic. El pressupost municipal de 2016 ja preveu 800 

mil euros per iniciar les obres. La idea és començar les obres cap a la tardor o a finals 

d’any. 

Jordi Parés (ICV-EUiA) torna a demanar que sigui un edifici sostenible energèticament 

ja que és una inversió que es recupera. L’Antoni Serra li respon que això és el vector 

fonamental ja que es tracta d’un edifici gairebé de nova edificació. 

Maria Vidal (ERC) pregunta sobre l’ús de les entitats, ja que s’estaran dos anys sense 

poder utilitzar la Unió.  La Mayte diu que esbrinarà la data.  

Sandra Tirado (PSC)  demana que durant les obres es tingui en compte el tema dels 

aparcaments, ja que els veïns es veuran afectats. Pregunta si hi ha alguna alternativa 

d’aparcament pels veïns. 

Antoni Serra respon que encara no s’ha plantejat com reubicar les places d’aparcament..  

Gemma  Aristoy (Castellers) comenta que la gent de la Unió està ubicada a la Casa de 

Cultura provisionalment i que es preveuen tres anys llargs d’obres. 

Sergio Blázquez diu que algunes activitats s’han traslladat al Centro Popular Andaluz.  

 

5.- Cobertura de la piscina del Parc Central 

El director d’Urbanisme presenta les dues opcions amb què estan treballant: una coberta 

fixa amb pilars i una coberta amb mòduls corredissos. Les dues tenen inconvenients a 

causa de que el terreny és una mica inestable. La previsió és redactar el projecte durant 

el 2016 perquè es puguin aprovar els pressupostos de l’any que ve. La idea de fons és 

que la piscina pública sigui versàtil, d’ús d’hivern i estiu.  

Sergio Blázquez demana que quedi constància que les dates que es van donar en el ple 

ballen ja que es va dir que el curs 2016-2017 ja estaria acabada i ara es diu que serà 

per al curs 2017-2018. Demana ser més curosos a l’hora de donar dates ja que els 

mitjans de comunicació les publiquen i arriben a la gent.  
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Jaume Alsina d’ERC pregunta si s’ha contemplat la possibilitat d’utilitzar una carpa que 

ja existeix i així estaria disponible abans i seria més econòmica, almenys fins que hi hagi 

la solució definitiva.  Es pregunta si val la pena afrontar la inversió. 

Antoni Serra respon que la possibilita de la carpa no s’ha descartat però que té 

l’inconvenient de la pèrdua energètica elevada. Recull la proposta i es considerarà. 

6.- Partida de lliure disposició del Consell de Barri 

Hi ha 15.000 euros a disposar per al Consell de Barri i la presidenta proposa que es 

facin propostes per a ús d’aquests diners per part dels vocals del consell. 

Sandra Tirado (PSC) pregunta quants diners disposen els altres Consells i pregunta per 

què els districtes històrics de Mira-sol, La Floresta i Les Planes tenen un pressupost 

superior, de 80 mil euros. Considera que la diferència és abismal. 

 La presidenta respon que hi ha barris que, per les mancances que tenen, ho necessiten 

més.  

Marina Casals, sotsdirectora de Participació Ciutadana, explica que els 15 mil euros del 

Consell de Barri es poden destinar a inversió o altres despeses.  

7. Torn obert de paraula 

Sra. Míriam Guzman: viu al carrer Océano Atlántico i comenta que fa anys que les arrels 

dels arbres han aixecat les voreres amb el risc que quan entren al pàrquing es poden 

rebentar les rodes. 

Resposta:  S’està fent una prova pilot d’un nou paviment especial per aquests casos i 

es farà d’aquí a dos mesos amb una durada d’observació de validesa d’un any.  

Una veïna del carrer Dardanelos i diu que és l’únic de Sant Cugat sense asfaltar. 

Demana asfaltar-lo ja que els cotxes rellisquen quan plou. 

El Sergio Blázquez explica que la prova pilot inclou diversos carrers i caldria veure si el 

carrer Oceà Atlàntic està dins de les obres urgents. 

Pere Soler (PSC) demana que s’aclareixi en el proper Consell si els 15 mil euros del 

pressupost de lliure disposició són en concepte d’inversió o del pressupost ordinari. 

Sandra Tirado (PSC) i el Jordi Parés (ICV) també demanen aclarir en què es poden 

gastar els diners. 
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Una veïna  pregunta en quin pressupost entren les actuacions de les places. La resposta 

és fora dels 15.000 euros. 

La presidenta comenta ara que hi ha un punt fora de l’ordre del dia que és Can Trabal 

on hi ha dos punts: 

- La sol·licitud de les càmeres de vigilància de Can Trabal. Està fet el projecte i hi 

ha pressupost per instal·lar-les aquest any 2016. 

- Hi ha ocupes al barri. La policia ja està assabentada i faran una reunió la setmana 

que ve per explicar el pla d’actuació i resoldre-ho el més aviat possible. 

Alfredo  Bergua (PP) diu que la presència dels ocupes genera inseguretat i problemes 

de convivència amb els veïns. Ho va traslladar el 12 de desembre a l’Alcaldessa. 

Considera que cal més pressió policial i que la policia identifiqui els ocupes.  Demana 

que l’Ajuntament prengui la iniciativa i que els talli la llum i l’aigua. Calen menys paraules 

i més fets.  

La presidenta diu que pren nota de tot  i que la Policia Local es reunirà molt aviat amb 

els veïns 

Una veïna comenta que té una casa veïna llogada on hi ha un grup de xinesos que no 

sap quina activitat fan, però que no sembla gaire normal, ja que les persones gairebé 

mai surten a l’exterior. Creu que hi pot haver gent treballant esclavitzada. 

Un veí demana que es prenguin mesures amb els okupes de forma immediata. Demana 

que la policia actuí i  que hi vagi  patrulla perquè un dia hi haurà un problema. 

Una altra veïna demana una actuació immediata de l’Ajuntament com tallar l’aigua i 

l’electricitat d’un dia per un altre de manera que no puguin fer servir aquests serveis. 

Porten així dos anys.  

Una veïna explica que va tenir un incident amb un gos dels ocupes molt agressiu i diu 

que sovint els seus gossos es barallen entre ells. 

Un veí comenta que el problema de Can Trabal són les cases sense habitar que han 

quedat buides perquè se les han quedat els bancs. Diu que ara hi ha una altra casa, que 

ja han començat a ocupar.  Explica que cada vegada arriben més furgonetes d’ocupes. 

El problema amb els ocupes actuals és la convivència amb por. Són gent hostil i no es 

pot consentir. 
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Una veïna diu que Sant Cugat és un oasi pels ocupes, segons li ha reconegut la policia. 

La Mayte es compromet a tramitar-ho demà i comunicarà la resposta al president de 

l’associació de veïns.  

Una veïna del carrer Golf de Mèxic comenta que davant de casa seva hi ha una grua 

des de fa vuit anys resultat d’una obra abandonada. Demana que es tregui ja que ha fet 

gestions amb l’Ajuntament i li han dit que torna tenir llicència. Es pregunta com es pot 

donar llicència a una grua abandonada.  

El director de Urbanisme es compromet a mirar demà mateix per què ara té llicència i 

com ha estat la tramitació d’aquest expedient.  

7.- Torn obert de paraula 

Sandra Tirado (PSC) proposa la candidatura en els Premis Ciutat a l’artista Anna Häsler. 

A més demana fer pedagogia i no usar les paraules destinades a certs col·lectius com 

els xinesos. Li respon la persona afectada i diu que són xinesos i que no és res 

despectiu.  

Pere Soler (PSC) demana coherència al grup d’ERC sobre la piscina del Parc Central. 

Explica que no es pot demanar una cosa al ple, en referència al cobriment de la piscina 

i una altra al consell de barri.  

Sergio Blázquez (Cs) aporta posar en valor les façanes de la plaça Barcelona com s’ha 

fet amb l’Ateneu, amb més riquesa cromàtica.  Proposa fer-ho si pots ser amb 

subvencions i que es digui si en el proper Consell de barri és viable.  

Maria Vidal (ERC) demana la llista dels carrers del Consell de Barri amb numeració. 

També demana la llista de les associacions que formen el consell de barri per saber 

quins són els membres. Per últim, pregunta com va quedar el tema de la recollida dels 

voluminosos. 

Rafa Robledo (Unió Ciclista) comenta el tema de la seguretat. Caldria buscar una 

fórmula per millorar la seguretat. Hi ha poques patrulles a la nit. No hi ha informació a la 

ciutadania i caldria perquè cal la col·laboració ciutadana que pot suplir la manca de 

mitjans. Considera que l’arribada d’ocupes a la ciutat és derivat de la manca de mitjans 

de seguretat. 
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Per altra banda, ofereix el local de la Unió ciclista on hi ha un aforament de 60 persones 

per a activitats puntuals ja que l’espai és públic.  

Marta Batllori (CUP) comenta que els veïns no saben que existeix el Consell de Barri i 

demana millorar la comunicació.  

Mayte Pérez respon que ja es fa publicitat però que caldria arribar més a la ciutadania.  

Maria Vidal (ERC) creu que des de Comunicació de l’Ajuntament caldria fer un pla per 

fer més difusió. 

ACORDS presos: 

- Traslladar a la Policia Local el problema de Can Trabal i donar resposta al 

president de l’Associació de veïns. 

- Convocar el grup de treball  de Seguretat en la mateixa data que el Grup de 

treball de Territori i Manteniment. 

- Esbrinar i exposar els criteris de despesa per al pressupost de lliure disposició 

 

 
 


