
 

ACTA CONSELL DE BARRI DE CENTRE EST 
 

25/05/2016 
 
 
Caràcter Ordinari 

Data 25/ 5/2016 

Hora de inici 19h 

Lloc Casa Cultura 

 
ASSISTENTS: 
 
President: Ferran Villaseñor 
Sots-Presidenta: Ángeles Serrano 
Secretaria: Rebeca Galán 
 
Representació de grups municipals 
 
CDC: Susanna Pellicer 
CUP: Aniol Pros 
ICV-EUiA: Montse Español 
PSC: Leonor Gómez 
PP: Dolors Domènech  
C’S:  Aldo Ciprián  
ERC: Èric Gómez 
 
Representats de les entitats 
 
Margarida Cleris (Ateneu) 
Jaume Angerri (Òmnium Cultural) 
Andrés Ares (AVV Monestir) 
Rafael Soto (AVV Centre Est) 
Josep Verges (AVV Sant Cugat Centre) 
Ferran de Juan (AVV Can Magí) 
Antoni Gual (Associació de comerciants del Monestir) 
Josep Vergés (Associació de Veïns Sant Cugat Centre) 
Joaquim Medina (AVV Can Barata) 
Francisco Pérez (Centro Castellano Manchego) 
Montse Arboix (Associació d’Egiptologia) 
 
Representats de l’Ajuntament 
 
Marina Casal, Sots directora de Medi Ambient i Participació 



 

Albert Mallol, Tècnic de Participació Ciutadana 
 
 
El president, Ferran Villaseñor, obre el Consell de Barri demanant molta brevetat en les 
intervencions, ja que s’ha d’acabar puntualment a les 21h per reserva de la sala. 
Recorda que les properes reunions del Consell seran al Xalet Negre i a Volpelleres.  
 
 
 Seguiment de temes tractats.  
 
El president comenta i dóna resposta als temes següents.  
 
-Els problemes d’incivisme comentats per Andrés Ares, vocal de l’AVV Monestir. 
Aquest tema es més un problema de comportament dels veïns. S’ha de tractar amb 
rigor, però requereix d’un compromís comunitari per tal d’estar darrera de la persona 
que té aquest comportament i ensenyar-li a fer-ho millor. El tema sancions no és efectiu, 
ja que no pot haver un policia darrera de cada caca o de cada acte incívic. Es proposa 
tornar a crear la figura del Agent Cívic (des del Pla d’Ocupació) i fer un teixit de 
voluntariat. 
-Els problemes plantejats per el Sr. Joaquim Medina AVV Can Barata.  
Informa que hi ha una partida pressupostaria per tal  de fer un estudi del pou d’aigua de 
Can Barata i analitzar si es pot perforar més i pot abastir les necessitats dels veïns. Els 
resultats se sabran abans de finals d’any. Si aquesta opció no fos viable, es miraria de 
crear un altre dipòsit. 
-Tema de Seguretat. 
Havíem agafat el compromís de crear un consell o grup de treball  de Seguretat, amb 
membres d’aquest consell i de veïns. En la primera trobada, es van traslladar els 
problemes exposats pels veïns de cada barri; tant a els Policies com als Mossos. Els 
dos cossos vam comentar la importància de la col·laboració dels veïns.  Tema prioritari 
els robatoris i sobre tot de cotxes. 
-Pacte de la Nit.  
Mes o menys està fet el marc d’acord en quant els horaris   d’obertura i tancament de 
les terrasses de bars i restaurants. Per preguntar i saber d’una manera més rigorosa 
com està el tema, es important ser-hi al fòrum adequat que és on es tracta aquesta 
qüestió. 
-Els Clubs de Cànnabis:  
El grup de treball continua el debat sobre com s’ha de regular aquesta activitat pel que 
fa a aspectes com la ubicació dels clubs, les seves instal·lacions o les condicions 
tècniques dels locals. Quan hi hagi una resolució, la sabrem i la comunicarem.  
-El tema del Mercat Vell. Les queixes dels veïns del voltant del Mercat Vell, com la 
manca d’espai per sortir i entra en les terrasses, necessitat d’un augment del control 
policial, els olors i el soroll s’han comentat en una reunió amb la regidora Mayte Pérez i 
els responsables del Mercat. S’està fent un estudi dels filtres per evitar les olors, encara 
no sabem el resultat d’aquest estudi, però es podrà solucionar. El tema de les terrasses 



 

s’ està solucionant també, hi ha bona disposició per part del comerç de facilitar la 
convivència. 
-Proposta de com millorar el incivisme dels veïns.  S’està valorant el reprendre la figura 
de l'agent cívic ( des de el pla d’ocupació). Crear també un cos de veïns que puguin 
ajudar a tirar endavant aquest projecte de ser curosos amb l’entorn. 
 
 Revisió i aprovació de l’acta.  
S’aprova l’acta del Consell anterior del 17/2/2106 
  
Intervenció dels veïns i veïnes. 
 Intervenen: 
-Sra. Palacios, veïna: Els sorolls de nit a la plaça Barcelona no proporcionen un descans 
veïnal efectiu. Moltes vegades que el soroll es insuportable. He trucat a la Policia Local 
i va ser molt complicat treure informació coherent de l’acte que es feia; semblava secret. 
No entenc perquè donen permís fins a les 12:00 de la nit si la normativa assenyala que 
el límit és a les 11h. 
 

• Ferran Villaseñor contesta: Desconeix si la Policia té àmbits secrets. La realitat 
és que totes les activitats que es fan son anunciades públicament. D’altra banda, 
informa la Sra. Palacios que la plaça de Barcelona no forma part de l’àmbit 
territorial d’aquest Consell. Hauria de traslladar les queixes al seu Consell o al 
debats del Pacte de la nit. 

 
-Josep Canals: Els problemes que es poden tenir en el centre, no son els mateixos que 
a les zones residencials. La gent quan va a viure a certs llocs ha de saber on va. La 
Plaça Octavià es un lloc de festivitats, per exemple. És molt important fer publicitat d’ 
activitats com “La Nit en Blanc”, perquè venen gent de altres localitzacions. Vull 
reivindicar que aquesta activitat té d’arribar més enllà de l’avinguda Francesc Macià i 
arribar al nostre barri. Estaria molt bé potenciar un congrés de ceràmica i aprofitar les 
bòbiles ¡ d’altres elements dels nostres barris. En aquest sector tenim moltes coses a 
aportar. 
 

• Ferran Villaseñor contesta: Recollim les idees i les compartim. S’ha de parlar 
amb la regidora de Cultura i fer-li propostes d’aquest tipus. D’acord amb la idea 
d’ampliar molt més les activitats cap aquest indret de Monestir i Sant Francesc. 
 
  

-Sr. Diego, de Can Barata: L’estudi del pou de Can Barata és un autèntic fracàs abans 
de començar.  És una despesa que no servirà de res, perquè d’aigua no n’hi ha. Hauríem 
d’estar connectats a la xarxa com tothom. S’ha d’invertir el mateix que altres llocs 
malgrat no siguem massa gent. Si tinguéssim un incendi seria molt complicat enfrontar-
ho. 
 



 

• Ferran Villaseñor contesta: La tinent d'alcalde de Serveis Urbans, Cristina 
Paraira, farà una reunió per valorar totes aquestes qüestions amb la intenció de 
buscar la millor solució. Validarà la proposta del pou, però hi ha un compromís 
de solucionar-ho. Connectar-se a la xarxa  té un cost molt elevat. 

 
 Josep Domínguez: Incideix en el tema de les caques de l’Avinguda Cerdanyola. Com 
s’ha de fer per educar a la gent? Potser s’ha de plantejar un projecte educatiu? Multar 
o tenir més presencia de agents cívics. Hem de passejar sortejant les brutícies que 
van deixant altres. 

• Ferran Villaseñor respon: Compartim amb tu la preocupació per  l'incivisme ja 
que és un problema greu a molts llocs. S’han fet campanyes. El tema de les 
multes és interessant quan enxampen a algú, però la policia no s’estarà darrera 
de cada veí. Els veïns també poden fer una gran tasca educadora i miraren de 
posar en marxa quelcom que funcioni.  

  
 
Actualització dels membres del Consell del Barri i recordatori del funcionament.     
 
El president dóna compte de la incorporació al Consell de Barri de  L’Associació d’ 
Egiptologia de Sant Cugat. El president és Francesc Carol, però vindrà Montse Arboix 
com a vocal. 
D’altra banda, informa que el regidor per C's, Aldo Ciprian, substituirà com a vocal a  
Carlos Endje. 
Per últim, s’acomiada com a vocal a Margarida Cleris, de l’Ateneu. L'Ateneu 
Santcugatenc deixarà la seu de la plaça de Pep Ventura i s'instal·larà a la Casa 
Jaumandreu; per aquesta raó acomiadem la Margarida. La nova seu no pertany al 
Consell Centre Est, sinó al Centre Oest. Ferran Villaseñor agraeix la seva tasca a la 
representant de l’Ateneu. 
 
Informació del representant  del Consell de Barri al Consell de Ciutat. 
 
El representant, Sr. Andrés Ares, fa un petit resum del funcionament dels pressupostos 
participatius.   
El procés des Pressupostos participatius 2016 contempla tres moments principals: 
-Presentació de propostes per part ciutadania a títol individual o col·lectiu. 22 d’abril al 
15 de maig 
-Debat col·lectiu de propostes. Tallers 4 de juny, 11 de juny i 18 de juny 
-Votació ciutadana. Persones empadronades a Sant Cugat majors de 16 anys (octubre 
2016). 
El procés participatiu per decidir el destí de prop de 2 milions d’euros en els dos 
propers pressupostos municipals ha rebut un total de 955 propostes per a la millora de 
diversos aspectes de la ciutat. 
 



 

-Intervenció d’ Aldo Ciprian (C’s): Completa la informació del Sr. Andrés Ares, ja que 
ell també està com a representant en el Consell de Ciutat. Hi han propostes que 
beneficien l’àmbit territorial del Centre Est. Assenyala que el barri del Monestir és un 
dels més poblat i per tant té més possibilitats d’aconseguir algun projecte si la gent 
participa a les votacions. 
 
 Informació activitats de la Xarxa Monestir Sant Francesc. 
 
Rebeca Galán portaveu de la Xarxa, reparteix uns díptics per facilitar una informació 
més gràfica de qui son i què fan. 
El Pla d’Inclusió local es un instrument  des de el qual l’Ajuntament concreta i articula 
les polítiques d’inclusió i cohesió en el territori. Pel tema de la crisis que anem 
arrossegant, les situacions de risc social s’han agreujat i a vegades, cronificat. El PLIS 
té com a objectiu fe una cobertura de les necessitats bàsiques i treballar sobre els 
eixos de salut, habitatge, educació, ocupació, econòmic-relacional, pobresa infantil.   
Les entitats d’aquest dos barris van participar en el diagnosi de les necessitats i ens 
trobem tan bé treballant que continuem junts constituïts com a Xarxa.  Actualment 
col·laborem amb les propostes de l’Ajuntament i també presentem les nostres 
propostes a l’Ajuntament. Es un model de treball col·laboratiu entre Ajuntament, teixit 
associatiu i tots els actors implicats. 
L’ultima activitat a ressaltar va ser el dissabte 21 de de Maig: “Jornada fem Barri”.  I 
resteu tots convidats a la plenària de la Xarxa el dia 1 de juny al Xalet Negre a les 
17:00. Es farà una explicació àmplia de tot el semestre. 
 
 Estat de situació del Pla d’Estratègies Urbanes  del Barri del Monestir. 
Marina Casals, sotsdirectora de Medi Ambient i Participació Ciutadana,  comenta com 
està evolucionat el Pla del Monestir. Actualment s’està realitzant la fase de diagnosi, 
per veure les necessitats i potencialitats. Ara s’està treballant mitjançant tallers.  
El 30 de maig serà Espai públic,  
El 31 de maig Mobilitat, el 6 de juny habitatge   
El 13 de juny equipaments.  
Es farà un retorn de las propostes, validades pels tècnics. Podem seguir tot el procés 
al blog: http://plamonestir.postach.io/ 
També es farà una exposició àmplia de tot el procés al Xalet Negre.  Les inquietuds 
giren entorn a potenciar més les zones verdes, l’aparcament,   transport públic, 
habitatge...anirem reflexionant al voltant d’aquest temes. 
A la tardor es portarà a terme la fase de propostes, que estarà oberta a tot el veïnat. 
 
Informació grup de treball de Seguretat i altres comissions participades per membres 
del Consell. 
Ferran Villaseñor informa que es va fer una reunió amb el cos de Mossos d’Esquadra i 
Policia local. Els hi vam fer arribar les propostes e inquietuds dels veïns i veïnes.   



 

-Problemàtica del “botellón” a Can Solà. Requereix d’ accions a nivell comarcal ja que 
el 90% dels joves que hi van són de fora de Sant Cugat. Veïns demanen més dotació 
de la policia. 
-També van sortir problemes de neteja i brigada. Millora de estratègies 
-Més vigilància policial a els barris. Problemes de limitació per contractació publica de 
més personal  
-Hi ha preocupació pel consum de drogues toves, tot i que la policia sosté que el nivell 
de consum és baix. La prioritat de la policia son els robatoris. 
-Hi ha una necessitat de col·laboració més estreta entre els veïns i els cossos de 
Seguretat.  
El tema del Carrer Elias Rogent està judicialitzat. 
La propera reunió es convocarà cap al setembre. 
 
-Intervenció de Dolors Domènech  PP:  Diu que no va poder assistir a la Comissió de 
Seguretat. Comenta que al carrer Rius i Taulet hi ha hagut robatoris. També patim el 
tema “botellón” a l’ermita de Sant Domènech i l’ endemà els nens hi van a jugar. 
Comparat amb altres anys aquestes situacions han augmentat bastant. També hi ha 
robatoris de bicicletes i vehicles de gama alta.  
 

• Ferran Villaseñor contesta: Actualment la multa per fer el “botellón” son de 600 
euros. Es cert que hi ha hagut un augment d’entrades a domicilis, però en els 
últims mesos s’han fet algunes detencions.  És un tema que ens preocupa a 
tots. 
 
 

-Intervenció d’Èric Gómez ERC: Fa referencia al “Pacte de la Nit”, on s’estan treballant 
aquestes qüestions i remarca que la zona d’oci de Sabadell “La Zona Hermètica” ha 
tancat i això fa que part de la gent s’hagi traslladat al nostre municipi. Fins que no hi 
hagi un altre espai, serà complicat reconduir la situació. 
 
 
Informació dels projectes presentats a la convocatòria ciutadana de projectes 
participatius.  
Marina Casals informa que en aquest moment estem a la fase d’elaboració i 
priorització de les propostes de manera col·lectiva. (juny) 
Les dates dels tallers per treballar les propostes són: 
 

Dissabte, 4 de juny. De 10.30h a 14h. Biblioteca Volpelleres. 
Dissabte, 11 de juny. De 10.30 a 14h. Casal de Mira-sol. 
Dissabte, 18 de juny. De 10.30 a 14h. Aula Magna Escola de Música. 
 

S’han presentat 995 propostes. Els àmbits que han rebut més propostes són Mobilitat i 
Espai Públic. Tot el procés està sent molt positiu. Les propostes aborden temes de 



 

d’espai públic, salut, mobilitat, educació, comerç, cultura... remarcar que diferents 
entitats del nostre Consell de Barri han presentat propostes molt interesssants. 
 
Exemples:  
 

• Josep Domínguez: Millora del espai públic...Peatonalització de la Avinguda 
Cerdanyola. Pla de pobresa energètica, Hotel Avinguda Cerdanyola amb 
Borrell. 

• AAV Volpelleres: recuperació del bosc de Volpelleres, Creació d’un circuit 
infantil... 

• Montse Espanyol (ICV-EUiA): “Casa de la Dona” 
• Xarxa Monestir Sant Francesc: Hort social al parc de davant de Correus, 

Amfiteatre i sanejament (Jardins del Vallés), parc amb estructures per que la 
gent gran pugui fer esport.  

 
 
Intervenció d’Aniol Pros (CUP): S’ha valorat que totes les propostes estiguin 
explicades i exposades? Serà possible saber per que s’han descartat les que no 
surtin? 
 
Intervenció de Marina Casals (Sots directora de participació):   Si, de fet ja estan 
penjades a la web de l’Ajuntament. Hi ha molta feina i estem una mica desbordats; 
però estem disposats a fer que aquest procés sigui viable i enriquidor. Per suposat que 
tot estarà ben explicat i exposat. 
 
 
Propostes de procediment adjudicació partida de lliure disposició. 
Ferran Villaseñor fa una petita explicació de tot el procés i de com fer la distribució, ja 
que és un tema complex. 
És presentaran les propostes per part de les entitats del barri i s’agafaran aquelles que 
siguin viables i que no estiguin contemplades en altres pressupostos. 
Hem decidit fer el repartiment de la partida de manera equitativa per habitants de cada 
barri del Consell. La partida és de 15.000 euros. 
Cap a la segona setmana de juliol es convocarà una reunió extraordinària per tractar 
aquest tema i considerar els projectes i marcar amb rigorositat els processos d’ elecció 
i votació dels mateixos.  Es farà al Xalet Negre o Volpelleres. 
 
Torn de paraules obertes 
 
-Àngeles Serrano, sots-presidenta del Consell : Nosaltres com associació que abasta 
tot el Centre Est, no farem cap proposta per no fer complicada la representació d’uns i 
altres. Estem a la disposició de tothom que necessiti suport en aquest procés. 
 



 

-Dolors Domènech,  PP: El fet de que només hi hagi dues propostes de Comerç  als 
pressupostos participatius és preocupant. Sant Cugat s’està convertint en una ciutat 
dormitori, cada vegada més. Sense comerç, Sant Cugat no tirarà endavant.  
Els diners de lliure disposició es podrien donar a Caritas, a la gent desfavorida. La 
crisis encara no ha acabat. 
 
- Ferran Villaseñor,  president del Consell: L’entitat Caritas ja rep subvencions 
municipals per fer la seva tasca, que és molt important. No ens fem trampes al solitari. 
Els diners d’aquest partida de lliure disposició estan destinats als veïns i a projectes 
pel barri. Un altre any potser que ho fem d’altres manera, però aquest any la gent vol 
fer coses en els seus barris.  És un suport per a les entitats dels barris. 
 
- Conchita Gonzalez, vocal AV Centre Est: Explica que la recollida d’escombraries està 
moltes vegades, fora de planificació. S’han de  millorar les estratègies de recollida. 
 
-Ignasi, veí del Mercat Vell:  Torna a compartir les inquietuds que tenen els veïns en 
els temes de olors, sorolls i espais. Ferran Villaseñor li recorda que tindran una 
trobada amb els veïns, Regidora de Comerç i el Consistori  per tractar aquest temes. 
Es va traslladar la queixa pels olors i es van demanar uns filtres. Aviat es podrà valorar 
el cost dels filtres.   
Pel que fa al soroll, el veí diu que no és un tema menor i s’ha presentat denúncia a la 
policia perquè a les 12.30h de la nit el nivell de soroll és molt alt, ja que a la plaça del 
Mercat s’hi arriben a aplegar entre 150 i 200 persones. 
 
-Josep Canals: Comenta que haurien d’aprofundir una mica més enllà de les caques 
dels gossos, de les escombraries i fer una mirada més ampla cap els equipaments, els 
jardins i el potencial cultural dels nostres barris. 
 
-Josep, veí de la Avinguda Cerdanyola: Remarca la importància de la vianalització de 
l’avinguda Cerdanyola. Pregunta si això ja es un fet aprovat en el ple? 
El Sr. Villaseñor li contesta que s’està treballant des de les comissions del Pla del 
Monestir i Sant Francesc.  
 
S’aixeca la sessió puntualment a les 21h, ja que tenen reservada la sala altres entitats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


