
 

1 
 

ACTA CONSELL DE BARI DEL CENTRE OEST 
 

Dijous 26 de gener de 2017 
 
 
Lloc : Sala de Plens de l'antic Ajuntament, a les 19:00 h 
 
Assistents : 
 

– Mayte Pérez Mateo, presidenta del Consell de Barri 

– Ricard Vidal Ribas, sots-president del Consell de Barri 

  
Vocals: 
 

– CDC: David Miralles 

– C's : Sergio Blazquez 

– ICV-EUiA: Conxa Martinez Llamas 

– PP: Álvaro Benejam 

– CUP – Procés constituent: Antonio Ontañon 

– ERC-Mes: Maria Vidal Amorós 

– Ateneu : Margarida Cleris 

– Ass. Veïns Centre- Estació: Montserrat Pujibet Caldés 

– Ass. Veïns Centre-Estació: Fina Marmol Lopez 

– AMPA Escola Santa Isabel: Anna Ma. Gràcia 

– Unió Ciclista Sant Cugat : Antonio Gregorio 

– Assemblea Nacional Catalana : Jaume Asens 

– Llar d'avis de la Parròquia: Rosa Diaz 

Ajuntament: 
 

– Marina Casals, sots-directora de Medi Ambient i Participació Ciutadana 

– Maria Luisa Àlvarez, Cap de Secció de Neteja Viària i Recollida de residus 

 

Ordre del dia: 

1.- Aprovació de l'acta anterior 

2.- Recollida de voluminosos 

3.- Activitats de Nadal a Can Quitèria 

4.- Activitats festa solidària del barri 

5.- Diners de lliure disposició 2017 
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6.- Precs i preguntes 

 

 
La Presidenta, la Sra. Mayte Perez, dóna la benvinguda a l’Escola Santa Isabel que 
s'incorpora al Consell de Barri. 
 
1.- Aprovació acta anterior 
 
La presidenta proposa l'aprovació de l'acta anterior, que no s'aprova, ja que els 
assistents no l'han rebuda. S'enviarà a tots els assistents i s'aprovarà en el proper 
Consell. 
 
La presidenta comunica  que la Comissió de Seguretat i Via pública es convocarà pel 
proper mes. 
 
2.- Recollida de voluminosos 
 
La Sra. Mª Luisa Álvarez explica el nou model de recollida de voluminosos que es posarà 
en marxa el proper 6 de febrer  i que es tracta del primer contracte que es fa amb una 
empresa d'inserció laboral, i que la guanyadora ha estat Engrunes.  
 
La data del contracte és del 2/02/2017 i té una durada de 4 anys, i  que el personal es 
subroga. Els dies de recollida al barri del Centre Oest, seran els dilluns i divendres, per 
tal cal deixar els voluminosos els diumenges i dijous al vespre, a partir de les 8 del 
vespre, per tal que els camions ho puguin recollir al matí.  
 
Demana una mica de paciència ja que els inicis sempre acostumen a ser complicats, 
però  n'està convençuda que al final estarà tot molt més endreçat i ens estalviarem  
trobar constantment mobles al carrer. S'han substituït els vehicles, que són més 
ecològics i eficients. 
 
També explica que totes les persones que tenen mobilitat reduïda o bé no poden baixar 
els voluminosos, poden trucar a Infonet i els passaran a buscar tal com es feia fins ara. 
 
Pel que fa al  concurs comenta que no només ha estat per a la recollida de voluminosos 
sinó també pel Punt del Centre, ja que és el lloc on anirà a parar tot el que es reculli; 
aclareix que si es pot recuperar anirà al taller on s'acabarà d'arreglar, per tal que es 
pugui reutilitzar. Els veïns podran optar per deixar els voluminosos al carrer el dia que 
està estipulat, o bé anar al Punt verd on podran deixar–los o bé bescanviar-los. 
L'intercanvi funcionarà amb punts i mai podrà haver transacció econòmica. 
 
Hi haurà disponible una App on es podrà penjar o consultar què hi ha al Punt verd, i 
servirà per intercanviar productes. Si algú té dubtes es pot adreçar a Infonet. 
 
La Sra. Maria Vidal, vocal del grup ERC-Més  pregunta si els projectes són municipals. 
La resposta és que sí. 
 
3.- Activitats de Nadal a Can Quitèria . 
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S'ha demanat a la Sra. Nadia, comerciant de la Plaça de Can Quitèria, que expliqui 
quines són les activitats que s'han realitzat per les festes de Nadal. Es lliura un full amb 
fotografies de les activitats realitzades. 
 
Es comenta que va ser un dels projectes de lliure disposició que va sortir, i que havia de 
servir per dinamitzar el barri. Les activitats que es van fer són: 
 

- Caga tió, van participar 195 nens (activitat matí) 
            - Taller mini tió, van participar 162 (activitat matí) 
            - Taller arbre desitjos, pocs participants, ja que es va fer a la tarda. 
 
En general fan una valoració positiva dels actes tot i que els de la tarda van tenir poca      
assistència; el motiu potser és que la plaça és fosca, la música tampoc no era infantil, 
però la intenció era donar a conèixer la plaça. 
 
4.- Activitat festa solidaria del barri 
 
La Sra. Montserrat Pujibet,  representant de l'Associació de veïns Centre-Estació, 
assisteix al Consell en lloc del Sr. Marc Viloro, i  explica que l'activitat que es farà és una 
carxofada i que els diners que es recullin aniran a una ONG. Amb el pressupost existent 
es comprarà el material necessari així com el menjar. 
 
La presidenta del Consell aclareix que  per tal de controlar el nombre d'assistents es 
farà pagar 5€, que serà un preu simbòlic i farà que tingui un caire social. La data escollida 
és el dia 26 de febrer. 
 
La representant de l'Associació de veïns Centre-Estació, també aprofita per explicar que 
l'Associació  realitza activitats culturals, com per exemple xerrades a la llibreria 
Alexandria. 
 
Un dels assistents comenta que el dia 26 és Carnestoltes, a la qual cosa respon que no 
passa res ja que es fa al mati. L'activitat es farà a la plaça Barcelona i s'ha contractat 
música. 
 
La Sra. Anna M. Gràcia, representant de l'AMPA de l'Escola Santa Isabel, comenta que 
el mateix dia hi ha ball de gitanes i la rua. 
 
La presidenta intervé per preguntar horaris de la rua  ja que surt de la plaça Barcelona i 
acaba a la plaça Octavià,. Un cop sabuts els horaris s'entén que no hi ha d'haver cap 
problema. Tot i això es pregunta per la possibilitat de modificar la data. 
 
La representant de l'Associació, diu que la data no es pot canviar perquè està tot lligat i 
és difícil canviar-ho. 
 
Intervé la representant de l'Escola Santa Isabel per demanar on  es publiquen les 
activitats del barri. La Sra. Mayte Perez , presidenta del Consell, respon que als espais 
que hi ha al carrer destinats per a aquest ús,(plafons) cartells, radio, Tot Sant Cugat. 
Aprofita l'ocasió per demanar quan sortirà a la llum el proper butlletí. El Sr. David 
Clusellas respon que serà a finals de març. 
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5.- Diners de lliure disposició 2017 
 
La presidenta del Consell diu que hi ha 15.000€ per  gastar en projectes pel barri. Volen 
començar el procés aviat per tal de no endarrerir-ne molt l'execució.  Es tracta de fer 
propostes i explicar les normes per evitar el que va passar en altres consells i altres 
anys, i per tant si hi ha dubtes poder-les aclarir en aquest Consell. 
 
La presidenta convida la  Sra. Marina Casals, sots-directora de Medi Ambient i 
Participació Ciutadana a explicar en detall les normes. 
 
La Sra. Marina Casals pregunta si tothom ha rebut el document, i a continuació passa a 
llegir-ne i debatre tots els punts. 
 
Comença explicant que per tal de dur a terme un projecte, s'ha d'elaborar una proposta, 
que s'ha de validar tècnicament, i amb posterioritat el Consell ha de triar quina o quines 
propostes són viables i tiren endavant. 
 
En primer lloc cal elaborar una llista amb totes les propostes i deixar un temps per tal 
que el conjunt de vocals les pugui debatre. Es podran presentar propostes per part de: 
 

- Vocals del consell 

- Associacions de veïns, a través dels vocals 

- Ciutadans, a través dels vocals 

- Altres agents, a través dels vocals 

 
La Sra. Mayte Perez, presidenta del Consell, diu que cal deixar clar qui ha de tenir dret 
a proposar perquè no hi hagi problemes un cop s'han presentat les propostes. 
 
Es debat entre els assistents si els grups polítics poden presentar propostes. 
 
El representant  de C's, diu que li és igual si els partits polítics poden votar o no les 
propostes, però creu que sí que haurien de poder presentar propostes sempre i quan 
vinguin de veïns, ja  que són portaveus de les seves opinions i els representen. 
 
La  presidenta de l'Ateneu, intervé per aclarir que els grups polítics estan com a 
observadors i partícips. Veu bé que votin, i que recullin la voluntat de la gent i que sigui 
la gent qui les presenti. 
 
La Sra. Maria Vidal, representant d' ERC-Més opina el mateix que la Sra. Cleris, que ha 
de ser el ciutadà qui proposi. 
 
La representant del grup ICV- EUiA diu que tot el que s’està dient esta recollit en els 
estatuts, en concret en el punt 5. En relació al document diu que està molt bé, i que 
serveix per a tots els consells de barri. 
 
La Sra. Marina Casals aclareix que serveix pels Consells de Centre Est i Oest. 
 
La representant de ICV-EUiA  diu que va rebre el document el dia anterior i pregunta si 
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les associacions o agents culturals poden presentar propostes. 
 
La presidenta respon  que hi ha un  debat sobre si els comerciants poden fer propostes 
o  no; pregunta si per exemple les escoles podien fer propostes. Es permet fer propostes 
només a les entitats? Opina que com més obert sigui millor. 
 
La Sra. Marina  Casals  creu  que tothom ha de poder fer propostes, però a través dels 
vocals i aquests han de  ser membres del Consell. Aclareix quina diferencia hi ha entre 
una associació ( constituït) i un agent (grup), per exemple una llar d'infants, no és una 
entitat jurídica. 
 
La Sra. Mayte Pérez diu que tothom ha de fer les propostes a través dels vocals i que 
s'accepten les dels grups polítics, ja que representen a la ciutadania. 
 
Es demana donar el vistiplau al document. 
 
El Sr. David Miralles del  grup municipal CdC, diu que les entitats també fan política, i 
que creu que si un ciutadà té una proposta l'ha de traslladar al Consell per tal que la 
debati, que no s'han de tancar portes i que tant de bo hi hagi moltes propostes. 
 
Es parla de com fer difusió del procés. Una bona manera seria a través de la revista del 
Consell de barri; el problema és que tots els Consells se celebren el mateix temps i no 
dona temps material de fer i editar les revistes. 
 
La presidenta  diu que també es pot fer difusió a través de la web. 
  
El Sr. Sergio Blanquez, representant de C's intervé per dir que els partits polítics són 
portaveus de la ciutadania i per tant han de poder fer propostes. 
 
La Sra. Maria Vidal,  del grup ERC-Més  diu que l'altre cop es va fer una proposta i que 
estava signada per CiU, per tant mal presentada, a la qual cosa el Sr. David Miralles, 
representant de CDC, aclareix que va ser un error, i que s'hauria d'haver presentat amb 
el nom de la persona que feia la proposta i no amb el seu. 
 
La Sra. Mayte Perez aclareix que realment va ser un error. 
 
El Sr. Jaume Asens,  representant de l'ANC intervé per dir que tots els vocals han de 
poder presentar propostes. 
 
Finalment la presidenta  demana si tothom està d'acord en els punts treballats i acordats 
i es fa votació a mà alçada. Ningú vota en contra. 
 
Es passa a tractar el punt 2 del document (competència municipal). 
 
La Sra. Marina Casals diu que les propostes han de : 
 

– donar resposta al barri 

– se viables 

– respectar els veïns 
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També diu que hi ha criteris per prioritzar les propostes: 
 

– Ordinaris : serveis, activitats, compra elements, jocs pintats.. 

– Import màxim: 15.000€. Es poden repartir en diferents projectes o en un de sol. 

Es pot debatre quantes propostes es poden fer. 

 
Els vocals que intervenen en el debat opinen que és millor no limitar i que com més 
propostes hi hagi millor, i que per tant és millor deixar-ho obert. 
 
La Sra. Maye Perez diu que a l'altre Consell s'ha limitat i per aquest motiu ho exposa. 
 
La sots-directora  informa  que no es poden presentar propostes que ja estiguin previstes 
d'executar per l'Ajuntament, tal com va passar anteriorment amb una proposta de 
l'Associació de veïns. 
 
Les propostes es poden presentar amb un formulari a l'OAC o a través de la web. 
 
La sots-directora passa a parlar de com es validen les propostes. 
 
Aquestes es traslladen als diferents àmbits municipals perquè les validin 
econòmicament i tècnicament. Un cop validades es retornen al Consell de barri. 
 
És en  aquest moment quan se seleccionen les propostes que han de ser: 
 

– obertes i participatives 

– dinamitzadores del barri 

– sostenibles 

– vinculades al teixit associatiu i comercial 

 

La Sra. Maria Vidal,  del grup ERC-Més  diu que per tal de facilitar a la ciutadania la seva 
participació en l'elaboració de propostes, des de l'Ajuntament es podria donar 
assessorament de com presentar les propostes, tutoritzant-les. 
 
La Sra. Marina Casals, respon que es podria donar un correu electrònic per ajudar a 
resoldre dubtes. 
 
La presidenta del Consell  diu que en el proper número de la revista es podrien posar 
els requisits a complir o l'enllaç i lligar els terminis  a la sortida de la revista. 
 
El Sr. David Clusellas esmenta  que la revista sortirà aproximadament durant el mes de 
març. 
 
La sots-directora de Medi Ambient i Participació Ciutadana explica que un cop 
elaborades i validades les propostes, cal fer  una llista i prioritzar-les.  Cal aleshores 
donar-les a conèixer i fer difusió a través de cartells, etc. 
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Fa proposta de calendari: 
 
Durant el primer trimestre hi ha : 
 

– Acord per definir el procés 

– Recollida de propostes 

– Validació de propostes 

– Creació de grups de treball i priorització de projectes 

– S'acorden les propostes que tiren endavant 

 
La Sra. Maye Perez diu que si cal fer una campanya especial de difusió entre els veïns 
també es pot fer, tot i que en la revista ja se'n faci. 
 
Es debat sobre els terminis que cal deixar per fer propostes i recollir-les. La Sra. Marina 
Casals diu que si es dilata molt el termini és pitjor, que cal  no deixar massa temps i 
activar el treball.  
 
Tenint en compte que el proper butlletí sortirà el març i que el proper Consell serà a 
l'abril, es podria donar de termini per presentar propostes fins el dia abans del proper 
Consell. 
 
La Sra. Conxa Martinez, del grup ICV-EUiA  demana si és possible disposar de la relació 
d'entitats del barri per tal de poder-s'hi adreçar. 
 
La Sra. Mayte Perez diu que s'enviaran cartes als veïns, comunicant  que es donarà un 
mes de termini per presentar propostes. 
 
La Sra. Marina Casals diu que s'enviarà proposta de dates als vocals i aclareix que els 
grups de treball estaran formats per vocals i proposants. 
 
La presidenta del Consell , aprofita per explicar que en breu començaran les obres del 
carrer Villà (zona casa Aymat) es farà la vorera i se soterraran els subministraments. 
 
La Sra. Maria Vidal, del grup ERC-Més diu que el carrer Eugeni d'Ors no s'ha fet res, 
està aixecat. 
 
La Sra. Mayte Perez diu que convocarà al Sr. Victor Martinez a la propera reunió de via 
pública, la data de la qual encara no se sap. 
 
6.-  Precs i preguntes 
 
La Sra. M. Cleris, presidenta de  l'Ateneu pregunta si les convocatòries s'envien encara 
que no s'hagi anat al Consell  i trasllada l'opinió que els llocs de publicitat dels actes del 
barri ,que hi ha a la via pública estan mal ubicats, es refereix per exemple al que hi ha a 
la plaça de l'estació o Dr. Galtés, que diu que està ubicat en un punt per on no hi passa 
ningú. 
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El Sr. Jaume Asens, es presenta com a representant de ANC i convida als assistents a 
participar de l'acte que tindrà lloc el dia 4 de febrer. 
 
La Sra. Nadia, comerciant de la plaça Can Quitèria,  comenta els problemes que hi ha 
a la plaça: 
 

– els excrements de gossos. 

– Davant Vermuteria hi ha 3 graons sense pintar 

– Enllumenat de la plaça està molt elevat i il·lumina poc, potser caldria baixar una 

mica els llums. 

– C/ Vinyoles està molt fosc 

 
També comenta que la plaça Dr. Galtés està molt fosca i pregunta si l'empresa que recull 
les piles és la mateixa ja que fa temps que no passa i té el contenidor ple. 
 
El Sr. Alvaro Benejam, del grup polític  PP pregunta quan s'instal·laran les càmeres del 
carrer Villà, a la qual cosa respon la Sra. Mayte Perez, dient que en breu, que creu que 
en principi es farà aquest mes. 
 
També diu que van demanar que el carrer Villà sigui de doble sentit, ja que és un tram 
molt petit el que s'hauria de modificar i evitaria donar tota la volta al poble. Aprofita també 
per dir al  representant de l'ANC que no creu que sigui lloc per convidar a actes que 
realitza l'ANC. El representant de C's opina el mateix. 
 
La Sra. Margarita Cleris pregunta si al Consell es pot fer publicitat dels actes que es fan 
al barri. 
 
La Sra. Mayte Perez diu que no ho veu malament, ja que a la revista també s'aprofita 
per fer-ne difusió, sempre i quan l'acte es faci al barri. 
 
El representant del PP diu que ells no feien difusió, per tal de no fer política. 
 
La Sra. Mayte Perez respon  que no veu cap problema en que es faci ressenya de l'acte 
si es fa al barri. 
 
Finalment intervé el Sr. Pedro Jurado, del públic, per traslladar la preocupació per la 
poca assistència de públic al Consell, i que els ciutadans  passen dels Consells i es 
pregunta si realment les associacions els representen  i si aquestes tot i que no siguin 
grups polítics no tenen també un tarannà polític. 
 
El Sr. Sergio Blazquez diu que hi ha associacions no polítiques. 
 
El Consell acaba a les 20.40h 
 
Sant Cugat, febrer de 2017 
 
 


