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ACTA DEL CONSELL DEL BARRI CENTRE EST 

 

Data:  13 de desembre de 2016 

Lloc:  Sala de Plens de l’Ajuntament 

Assistents:  

Presidència:    

President:  Ferran Villaseñor 

Vicepresidència: Ángeles Serrano 

Secretària: Rebeca Galán 

Grups polítics: 

CiU: Susana Pellicer 

      ERC-MES: Mireia Ingla 

ICV-EUiA: Montse Español 

C’s: Aldo Ciprián 

      PP: César Calzado 

      PSC: Josep Gallardo 

Entitats: 

Òmnium Cultural:    Jaume Angerri 

PAS, Plataforma animalista:   Maria Joana Giménez 

 Associació d’Egiptologia:  Francesc Carol 

AVV Monestir:    Andrés Ares 

 AVV Centre Est:   Antonio Ordóñez 

 AVV Sant Cugat Centre:   Josep Vergés 

 AVV Can Magí:   Ferran de Juan 

 AVV Coll Favà:   Lucas Matías 

 Centro Manchego:   Lupe Salan 

 AVV Volpelleres:   Alberto Valcárcel 

Ajuntament: 

Sots directora de Medi Ambient i Participació:  Marina Casals Tres 

 

1.- Seguiment dels temes tractats en l’anterior consell de barri 

Presentació del president. Què es va dir en la sessió anterior i què s’ha fet: 
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- Retirada de plaques franquistes: hi ha una llei que hi obliga i ja es va traslladar 

al Ple 

- Can Barata: pressupost aprovat amb una partida de 800.000 euros 

- Veïns de c/ Montserrat: proposta de reunió amb urbanisme 

- Diners de lliure disposició: després parlem de les propostes 

- Agents cívics: aprovació que n’hi hagi en aquest barri com a prova pilot 

- Tema festes: molta participació d’entitats i regidors 

- Forats del carrer torrent d’en Xandri i no marquesina: s’ha derivat a Serveis 

Urbans 

- Com no hi ha un procediment reglat entre el consell de barri i l’Ajuntament, 

s’entraran per registre les demandes que surtin d’aquest consell per suplir la 

manca de procediment i així hi haurà una resposta.  

- Quant al Reglament de Participació Ciutadana hauria de ser com a màxim 21 

membres i en som 22. Ara hi ha un debat sobre la modificació d’aquest 

reglament. Hi ha més entitats en aquest consell perquè hi ha la Casa de Cultura. 

S’esmenarà. 

- Quant a les terrasses, en el Mercat Vell que s’havia dit de posar una cobertura 

sencera és una ocupació de l’espai públic, s’ha de limitar les cadires i taules i 

tenir en compte les persones amb discapacitat visual. S’està treballant una 

normativa de terrasses i es traslladarà per instància per saber com està.  

2.- Aprovació de l’acta del consell anterior 

- Francisco Ordoñez de l’AVV Centre Est demanava sobre el nombre d’associacions 

cosa que en realitat fa referència al funcionament del Reglament de participació. A més, 

proposa que les entitats que estan dins del consell de barri presencialment posin sobre 

la taula que estan legalitzades per poder estar dins del consell i si no ho estan que 

tinguin un any per actualitzar-se.  

- El President respon que s’aprova l’acta i aquest punt entrarà dins del punt 3. 

3.- Intervenció dels veïns i veïnes (precs i preguntes previs) 

- Andreu Sierro, Grup de Facebook del Barri de Monestir, vol parlar sobre el Nadal.   

Pregunta  per què les activitats de nens es centralitzen en el parc Ramon Barnils i  Per 

què no es fan en el nostre barri?  Demana que es pengi l’acta o un resum en el facebook. 

- El president respon que està d’acord amb la proposta de les activitats de Nadal i, pel 

que fa a les actes, explica que estan penjades al web en àudio, però hi ha un decalat en 

les escrites perquè s’aproven en la següent sessió.  
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Torn de preguntes:  

- César Calzado del grup PP: al parc del Torrent d’en Xandri hi ha molta brutícia, cal 

arreglar el forat de davant de la parada del bus. Demana un passadís de formigó en un 

pas per nanos i bus. 

- Francesc Carol de l’Associació d’Egiptologia: cal legalitzar totes les associacions del 

consell.  

- Ferran de Juan de l’AVV de Can Magí. 1. Hi ha una zona limítrofa entre Sant Cugat i 

Cerdanyola que està a la carretera Roquetes i demanen una llista d’indústries que hi ha 

dins perquè ningú no sap què hi ha i sí se sap que hi ha un abocador. 2. Hi ha un tema 

de seguretat perquè es fa un botellón els divendres i els dissabtes i gent amb drogues. 

3. Cal l’aprovació de la normativa dels clubs cànnabis perquè n’hi ha  al davant d’un 

institut i que des del consell de barri què es pot fer per pressionar que s’aprovi aquesta 

normativa.  

- Josep Vergés de l’AVV Sant Cugat Centre, diversos punts: 1.- petició de racionalitzar 

les terrasses, cal tenir horaris europeus, 2.- caldria tornar a la festa major de tres dies i 

els concerts fora del centre, 3.- cal que es compleixi el civisme, 4.- ha dut un full de 

signatures per entregar a l’alcaldessa, 5.- han rebut una llista de les terrasses i pot 

enviar-lo a qui vulgui i caldria fer-ne un repàs. Pregunta quin és el criteri per donar taules 

i cadires. Afegeix que va anar a la presentació del pintor suís Rudolf Häsler i que a la 

representació de l’Ajuntament li caldria aprendre anglès.  

- Andrés Ares de l’AVV Monestir i Sant Francesc. En referència a les entitats des de 

l’Ajuntament s’ha enviat una carta a totes les entitats que les obliga a estar al corrent 

dels pagaments i etcètera. Aquest barri té una problemàtica diferent respecte d’altres 

barri; es canvia  tot o res. Han de venir els representants de Promusa perquè aquest 

barri té una problemàtica de molts diners i els representants hi haurien d’estar aquí.  

Torn per parlar sobre els clubs de cànnabis: 

- Aldo Ciprián del grup C’s: es presentarà una ordenança oferta des de l’equip de 

govern i en 30 dies s’aprovarà i després temps per al·legacions. Al gener es tindrà una 

ordenança sobre la regulació dels clubs de cànnabis. Totes les associacions han de 

complir amb les normatives.  

- Mireia Ingla del grup ERC-MES: reitera que s’està fent una ordenança sobre cànnabis 

i que totes les associacions hi estan al cas i que caldrà complir-la.  
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- Montse Español del grup d’ICV-EUiA: observació sobre com s’han clavat les 

garlandes a les façanes sense tenir en compte les mitgeres que hagués tingut menys 

impacte.  

- El president: en l’anterior CB ja es parlar de les entitats i el consell no és un òrgan 

fiscalitzador sobre les entitats i no hem de traslladar la vigilància policial als consell de 

barri. Roquetes-Cerdanyola: ja es va anar a mirar i sortirà en el proper Ple i cal una 

actuació mixta entre els dos municipis. Quant a les terrasses hi ha un esborrany sobre 

terrasses que encara no ha passat a la següent fase. Es desconeixia el tema de Rudolf 

Häsler.  

- Francesc Carol: totes les associacions que formen el Consell de Barri que demanen 

subvencions compleixen els requisits i si no cal actuar.  

Altres temes:  

- Francesc Carol: totes les associacions han d’estar regulades i estudiar qui no ho està.  

- Francisco Ordoñez: hi ha anomalies urbanístiques que cal revisar del torrent i l’entorn. 

- Mireia Ingla: informa que demà hi ha una sessió de treball del Reglament de 

Participació Ciutadana sobre el nombre d’entitats.  

- Roberto Tordecilla, suplent de C’s demana que s’exposi el projecte el mercat de 

Volpelleres perquè els veïns el coneguin. 

- Josep Vergés: que es controli donar els diners a les entitats. La proposta de les 

terrasses és una presa de pèl perquè no es penalitza a qui no compleix. 

- El president: hi ha una llei de pagament de despeses. 

- César Calzado: el parc que cal arreglar que cal fer-ho per seguretat perquè algú es 

pot fer mal. Hi ha molts problemes allà, com excés de gossos. 

- Susana Pellicer: sobre el Mercat de Volpelleres ja s’ha explicat en el seu moment però 

es pot tornar a fer. Al Centre d’Art Maristany es farà una exposició del Häsler, al febrer 

o març. Cal superar els dubtes sobre les subvencions, la llei és clara i cal ser seriosos; 

cal que no planegi el dubte sobre això perquè s’han retirat subvencions. En tot cas, cal 

dir quina associació cobra subvencions de forma irregular i que es denunciï.  

- Alberto Valcárcel de l’AVV Volpelleres explica com van rebre les subvencions per a 

la festa major. Tot ha estat legal.  

- Francisco Ordoñez demana disculpes per obrir el tema de les entitats no 

regularitzades; el que volia era debatre perquè les entitats no regularitzades poguessin 

tenir veu i vot.  
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- El president: no es permet regular entitats des del consell de barri que no són legals 

ja que hi ha un procediment per fer-ho que és l’àrea de l’Ajuntament que ho regula.  

4.- Informació sobre el resultat dels pressupostos participatius i seguiment 

La Marina Casals explica els pressupostos participatius a partir d’un power point. La 

participació ha estat d’un 8,3% de la població, és a dir 5.899 persones. El procés ha 

estat el següent: a l’abril es van rebre les propostes, al juny es van fer tallers els 

dissabtes, en el Consell de Ciutat es van rebre 48 propostes i es van prioritzar 25 que 

es van portar a votació ciutadana al novembre i en van quedar 12 per executar i ara hi 

ha una comissió de seguiment. Fa un repàs de les dotze propostes finalistes: grans i 

petites. Ara estem en el punt de les comissions de seguiment i la fase d’avaluació. Tota 

la informació es pot seguir a http://ambtudecidim.santcugat.cat/ 

- Andrés Ares com a representant del Consell de Ciutat comenta que estan contents 

perquè per primer cop l’Ajuntament fa una activitat d’aquest tipus. Anima a tothom a 

votar i tirar endavant tots els projectes i anima els partits polítics.  

- Francesc Carol pregunta pel cost de la campanya publicitària dels pressupostos 

participatius. Si no es té la dada en aquest moment, que es faci arribar al més aviat 

possible.  

- Aldo Ciprián vol que es faci arribar al Consell de Barri la participació que hi hagut per 

barris.  

5.- Estat d’execució dels projectes de lliure disposició 2016 i criteris d’adjudicació per al 

2017 

Hi ha diverses propostes i projectes que explica. Allò que no es gasti queda per a l’any 

següent. Els criteris d’adjudicació sortiran de la reunió del grup al gener de l’any 2017 i 

n’hi ha diverses opcions; emplaça al consell d’entitats per trobar una data.  

6.- Estat de situació del Pla de Millora del barri del Monestir-Sant Francesc.  

La Marina Casals explica el seguiment del Pla. Es va crear una comissió mixta, on s’ha 

fet tres fases:1a: constitució de la comissió de treball; 2a: la diagnosi prèvia; i la 3a: la 

presentació de propostes en cinc àmbits. El qüestionari es pot respondre fins el 22/12 i 

també per via web i s’ha fet arribar a les llars, amb l’objectiu de tenir prioritzades 

aquestes actuacions. Al proper trimestre es preveu fer el  tancament. S’ha fet una 

participació deliberativa en dos tallers: el primer sobre espai públic, equipaments i 

habitatge, i el segon sobre comerç i mobilitat. Es pot fer seguiment a 

www.santcugat.cat/pla monestiri al blog: pla monestir.postach.io 

- José: Arriba via digital? Per a la població no jove 
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- Maria Joana Giménez: n’hi ha al Xalet Negre i a les escoles i institut 

- Josep Vergés: és evident que l’Ajuntament no té un pla de bicicletes. Pregunta si al 

Pla Monestir hi ha previst alguna ruta de bicicletes.  

- Aldo Ciprián pregunta per què els díptics s’han fet només en català. Si es persegueix 

la majoria de participació, hauria d’haver fet en els dos idiomes.  

- El president respon que s’està en la fase de votacions i al gener es tindrà el document 

i a partir d’aquí es podran fer les licitacions. Sobre el díptic en català o castellà és un 

tema de posicionament polític ja que la comunicació que fa l’Ajuntament de Sant Cugat 

és en català.   

- Marina Casals: quant a les bicicletes en la primera fase era el punt de partida i 

s’aportava la documentació tècnica que es complementava amb les prioritats.  

- Francisco Ordoñez pregunta si s’han donat les dades de participació online 

- El president respon que no perquè no està acabat el tema 

- Francisco Ordoñez comenta que es va presentar el qüestionari en català i no es va 

qüestionar en una exposició amb les entitats. La secretària Rebeca recolza aquesta 

opinió. 

- Aldo Ciprián insisteix en què hi ha veïns que s’han queixat perquè no entenen què diu 

el prospecte perquè molta gent del seu barri no l’entén.  

- Andrés Ares diu que en un comunicat oficial es fa tot en català 

- El president tanca el debat lingüístic tot comentant que no és el fòrum per parlar d’això.  

7.- Informació Grup de treball de Seguretat i altres comissions participades per membres 

del Consell 

A l’última reunió celebrada el 17 de novembre amb l’assistència de diverses entitats i 

l’inspector Jaume González, es va parlar del “botellon”, robatoris, dels quals hi ha hagut 

un descens des del mes de maig, en habitatges i cotxes perquè: hi ha més policia de 

mossos a les rotondes, hi ha hagut detenció de bandes organitzades, cal detenir encara 

els robatoris de Bon Area, el “botellon” baixa pel fred, pel tancament d’un carrer i canvi 

de paradigma.  

- José Gallardo:  denuncia que es fa “botellon” als voltants de l’escola de Collserola i 

l’endemà arriben els nens. 

- El president: actuació conjunta amb l’escola i la policia perquè se sospita que part 

dels integrants són alumnes de la mateixa escola i caldria una actuació educativa. 

- Josep Domínguez: proposa millorar l’enllumenat públic i la poda d’arbres a l’Av. 

Cerdanyola. 
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- El president: ho traslladarà a l’àrea de Serveis Urbans i donarà compte en el proper 

consell. Anima a assistir als grups de treball de seguretat per debatre aquestes 

qüestions.  

8.- Agenda d’activitats. Data consells de barri 2017 

Què s’ha fet el 2016?: 

- S’han fet cinc consells de barri: quatre ordinaris i un d’extraordinari, i diverses 

comissions i cinc consells d’entitats 

- Tallers Pla d’Estratègies del Monestir: presentació, sis sessions, dues conclusions i 

dos tallers 

- Dos consells de seguretat 

S’han fet 22 reunions durant l’any i gràcies i reconeixement als participants. 

Les dates que proposa el president per a l’any 2017 són les següents, que s’enviaran 

per correu: 

- 1a data: consell ordinari: 27 de febrer 

- 2a data: consell ordinari: 23 de març o a l’abril 

- 3a data: extraordinari aprovació pressupostos: 4 de juliol o principis de setembre 

- 4a data: consell ordinari: 26 de setembre ó 12 de desembre 

Es faran consells de seguretat al febrer, juny, setembre i novembre. Cal coordinar-los 

amb els mossos i la policia local i trobar les dates concretes.  

9.- Precs, preguntes, sobrevinguts i suggeriments 

- Lucas Matías de l’AVV de Coll Favà comenta que els pressupost dels diners del 

consell s’han ajustat a allò necessari per fer la festa. Afegeix que la recollida de l’oli cal 

fer-la bé. Cal lluitar entre tots contra l’incivisme perquè el poble de Sant Cugat està molt 

brut. Els contenidors gris i marró caldria netejar-los més a l’estiu i caldria dir-ho a 

l’Ajuntament. Tema porcs senglars. En el tema de la riera cal ficar-hi un “arreglo”.  

- Francisco Ordoñez comenta que la neteja puntual dels carrers ha estat un rotund 

fracàs i que l’Ajuntament s’ho replantegi perquè han embrutat el barri.  

- Josep Vergés diu que els porcs senglars estan pel Monestir. La neteja en profunditat 

ha anat molt bé. Tenir una ciutat neta i endreçada és tenir una ciutat que funciona.  

- José comenta que la rotonda de Volpelleres és perillosa pels conductors i el pas de 

vianants també i demana un estudi. Quant a la recollida d’oli no sap on deixar-lo ja que 

falten contenidors de reciclatge. A Sant Francesc hi ha nens i demana que algun dia 

passi la Cavalcada.  
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- Alberto Valcárcel afegeix que hi ha un projecte de modificació de la rotonda. Quant a 

la recollida ja es fa i que el barri va creixent. Els Reis tampoc passen per Volpelleres.  

- El president explica que el pagament de factures de final d’any és ferragós, però que 

l’Ajuntament de Sant Cugat paga ràpid. Per parlar de la recollida de voluminosos i olis 

caldria fer una reunió només d’això al mes de gener. Sobre l’incivisme, els establiments 

comercials no ho poden llançar a les escombraries ja que tenen un servei de neteja a 

part. Pla de rieres: existeix una partida del voltant d’un milió d’euros. Volpelleres: l’any 

que ve es concretarà. Cavalcada: broma que potser l’any que ve ho haurà d’organitzar 

el consell.  

- Andrés Ares anima els partís polítics que facin projectes en el nostre barri i que tirin 

endavant els projectes del nostre barri. Desitja unes bones festes.  

 

El president dóna per tancada la sessió a les nou del vespre i desitja unes bones festes 

a tothom. 

 


