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ACTA CONSELL DE BARRI DEL CENTRE EST 

27/2/2017 
 

Acta de la reunió ordinària del Consell de Barri Centre Est 

 

Número de la sessió: 1 

Data: 27 de febrer de 2017 

Hora: 19:00 h 

Lloc: Sala d’actes de la Casa de Cultura 

 

Hi assisteixen: 

Ferran Villaseñor, president  

Ángeles Serrano, sots presidenta 

Rebeca Galán, secretària 

Marina Casals Tres, sots directora de Participació ciutadana i Acció als barris 

Albert Mallol Mateu, tècnic de Participació ciutadana 

 

Éric Gómez, titular grup polític ERC-Més 

Leonor Gómez, suplent del grup polític PSC 

Roberto Torrecilla, vocal del grup polític C’s  

Lourdes Llorente, vocal del grup polític CUP 

 

Andrés Ares, titular Associació de veïns del Monestir 

Francisco Ordoñez, suplent Associació de Veïns del Monestir 

Palacios, Associació de veïns de Sant Cugat Centre 

Josep Vergés, Associació de veïns de Sant Cugat Centre 

Alberto Valcárcel, Associació de veïns de Volpelleres 

Antoni Gual, Associació de comerciants del Monestir 

Rebeca Galán, Assemblea Cristiana Gilgal 

Joaquim Medina, Associació de propietaris i veïns de Can Barata 

Francesc Carol, Associació d’Egiptologia de Sant Cugat 

Yolanda Muñoz, vocal suplent de la Plataforma Animalista, PAS 

Ferran de Juan, vocal Associació de veïns de Can Magí 

Andreu Sierro, AMPA de l’escola Collserola 

 

S’excusen: 

Cèsar Calzada, del grup Partit Popular 

 

 

Ordre del dia 

1. Seguiment dels temes tractats en l’anterior Consell de Barri 

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta del consell anterior 

3. Intervenció dels veïns i veïnes (precs i preguntes previ) 
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4. Recollida de voluminosos 

5. Conclusions del procés participatiu del Pla del Monestir-Sant Francesc 

6. Pressupost lliure disposició 2017 

7. Comissió butlletí informatiu del barri 

8. Agents cívics 

9. Grup de treball de Seguretat 

10. Seguiment i propostes dels àmbits territorials 

11. Precs, preguntes, sobrevinguts i suggeriments 

Desenvolupament de la sessió 

 

El Sr. Villaseñor obre la sessió amb l’ordre del dia i informa que cal incloure un punt en l’ordre 

del dia que és la votació del suplent del Consell de Ciutat. Demana fer un minut de silenci per la 

mort del pare de la Sra. Joana Giménez del PAS. Afegeix que hi ha dues noves incorporacions: 

l’AMPA de l’escola Collserola amb el Sr. Andreu Sierro i el Club Muntanyenc de Sant Cugat amb 

el Sr. Silvano (que no ha vingut), que compensen la pèrdua de l’Ateneu que ha passat a un altre 

consell de barri.  

 

1.- Seguiment dels temes tractats en l’anterior Consell de Barri 

1.1-Es va fer una reunió amb els veïns del carrer Montserrat amb l’Àrea d’urbanisme. Es va parlar 

dels agents cívics que tractarem en el punt 8. La participació de les entitats està en el reglament 

de participació ciutadana aprovat amb ampliació. Tema de les terrasses i la normativa: encara 

no està aprovat. El César Calzada del grup del PP, que avui no ha vingut, va comentar el tema 

del Torrent d’en Xandri. També es va parlar de la zona límit entre Sant Cugat i Cerdanyola. Es va 

parlar de l’Ordenança de la regulació del cànnabis. Aprovació del reglament de participació 

ciutadana on preveu que es puguin traslladar propostes del consell de barri al ple. Del pintor 

Häsler i el suport. Dels pressupostos participatius. Del Pla de millora del Pla del Monestir. Del 

butlletí que caldria fer una comissió de treball.  

 

2.- Aprovació de l’acta anterior 

Rectificació de noms que s’ha fet: Roberto Torrecilla i Francisco Ordóñez 

 

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

La Sra. Palacios, de l’AAVV Centre, comenta que no es compleix la normativa de les terrasses des 

de fa 4 anys. No es respecta l’horari de tancament i demana ordre i concert i que es compleixi 

la normativa, concretament a la Plaça Barcelona. Caldria fer un treball conjunt amb 

l’Ajuntament, veïnatge, restauradors i policia. El Sr. Villaseñor informa que la normativa de les 

terrasses estant pendent d’aprovació i que des del Consell de Barri s’insistirà perquè s’aprovi 

aquesta ordenança ja que ara mateix no val l’ordenança antiga, no n’hi ha de nova, i el que hi 

ha és un esborrany.  

 

4.- Recollida de voluminosos 

Els dies per deixar els voluminosos són diumenge i dijous, hi ha adhesius amb la informació. El 

Sr. Vergés diu que hi ha escombraries al carrer. El Sr. Villaseñor li informa que això no es pot fer 

ja que hi ha possibilitat de multar. El Sr. Sierro comenta que amb aquest sistema s’ocupa més 
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espai i que la comunicació funciona però el resultat és un augment dels voluminosos. Ells 

proposa un augment de la freqüència de la recollida de voluminosos. El Sr. Ordóñez diu que 

estan començant i que està bé però que cal millorar. El Sr. Ares informa que hi ha animals com 

rates i ratolins que s’amaguen en els mobles. El Sr. Carol diu que abans es trucava al 010 perquè 

ho vinguessin a recollir i funcionava bé i ara es naturalitza deixar-ho al carrer i és molt difícil 

posar multes. La solució és augmentar la propaganda i si el sistema antic funcionava millor 

deixar-ho. El Sr. Sierro es pregunta què passarà a l’estiu. Cal reinformar, ampliar la campanya 

d’informació. El Sr. Villaseñor diu que hi ha una posició comuna i que es traslladarà a Serveis 

Urbans. En el proper consell es veurà com ha anat.  

5.-Conclusions del procés participatiu del Pla del Monestir-Sant Francesc 

 

La Sra. Casals explica la diagnosi que està penjada a https://www.santcugat.cat/web/proces-

participatiu-barri-monestir. S’ha treballat en els cinc eixos: comerç, habitatge, equipaments, 

espai públic i mobilitat. Les propostes es van recollir en tallers i a través d’un qüestionari. Es va 

fer una sessió de retorn. En quin moment està el procés? Ara s’ha acabat la fase de diagnosi, 

conclusions i propostes. Ara està en el punt d’anàlisi de les propostes i de la constitució d’un 

òrgan de seguiment. El Sr. Ordóñez diu que s’ha de plantejar com un pla de futur i vol saber les 

dades de participació: el % de participació, el % de participació telemàtica, el % de participació 

en paper, el % de participació per zones. El Sr. Ares convida a dur al Ple els polítics que estan a 

favor i que l’Ajuntament agafi la casa de la qual s’ha parlat però hi ha nens que ho estan passant 

malament. Vol veure els projectes. Demana que no hi hagi més tinents d’alcalde. El Sr. Sierro 

pregunta que si els diners d’Europa que s’estan esperant no arriben, què passarà? I observa que 

hi ha una obsessió per vianalitzar l’Avinguda Cerdanyola i el que caldria seria millorar tot el barri. 

Creu que cal ordre i vol saber el procés i el calendari. La Sra. Regula del públic comenta que falta 

una visió global per part del consistori sobre què es farà amb aquest barri. El Sr. Vergés fa dues 

aportacions: cal saber els passos a fer i quan costarà, i quant al tema de les bicicletes caldria una 

xarxa de bicicletes correcte. El Sr. Gual diu que la feina difícil és ara. Els problemes greus són: 

d’on es trauran els diners i quines propostes es prioritzaran. El Sr. Villaseñor fa diverses 

aportacions: caldria que el govern hi hagués estat representat en el consell d’avui. Quant al pla 

estratègic aquest és el primer pla estratègic que es farà a Sant Cugat ja que fins ara eren 

processos participatius. L’inconvenient és que triga un temps: fer diagnosi i votar. La 

vianalització de l’Avinguda Cerdanyola no es pot fer fins que es resolguin problemes previs. 

Quant als diners hi ha 1.000 euros per aquest any. La pregunta és: què val aquest pla? No cal 

barrejar el dèficit d’infraestructures del barri amb els problemes socials. La partida 

d’arranjament de voreres és per a tot el municipi. Cal tenir confiança en els polítics. En el proper 

consell espera tenir el projecte base. La Sra. Casals informa de les dades sobre el procés 

participatiu: en els tallers hi van assistir 30 persones, els qüestionaris els van respondre 41 

persones i de forma digital 110. En total hi ha participat 150. La participació per zones no la té i 

per edats el 50 % és de 30-44 anys. El Sr. Villaseñor diu que s’enviarà per correu als representants 

del consell. El Sr. Ordóñez diu que és un procés de participació precari perquè “algo” ha fallat, 

que sigui en català, hi ha hagut poca implicació en la difusió de la participació i cal replantejar-

ho. La Sra. Teresa del públic voldria saber quins carres es faran ja que al febrer hi ha hagut una 

actuació al carrer Santa Engràcia. El Sr. Villaseñor li respon que no està publicat el calendari de 

l’arranjament de voreres i que en alguns casos es farà per contractació i en altres ho farà la 
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brigada municipal. La Sra. Teresa diu que al procés de participació es fa proposar que hi ha forats 

que dificulten la mobilitat als minusvàlids i si es veurà en el resultat. El Sr. Villaseñor diu que no 

entra en el pla integral. El Sr. Éric Gómez comenta que li sap greu el que s’ha dit de la llengua 

perquè cal ser curosos perquè podria sembla que hi ha conflicte amb la llengua i la no 

participació no té res a veure amb la llengua. La Sra. Serrano suggereix que per informar dels 

clots es pot fer per “Els ulls de la ciutat”. La Sra. del públic li respon que no li responen mai en 

aquesta aplicació. El Sr. Villaseñor s’ofereix a rebre còpia de les queixes per poder fer un 

seguiment. La Sra. Casals comenta que sempre sembla poca la participació. El que és important 

són els tallers de treball i les mirades diverses. El Sr. Ordóñez afegeix que la validesa és per % i 

aquest no ronda ni el 2%; ronda l’1,5%. Cal avançar i cal veure en què ens hem equivocat. Cal 

involucrar el consistori i tota la població. Cal corregir els petits i grans errors. El Sr. Vergés diu 

que els representants hi han estat. El Sr. Sierro proposa obrir-ho a tothom, caldria que fos més 

llarg, ha faltat difusió. La Sra. Regula afegeix que la gent és adulta i que qui ha volgut s’ha 

assabentat. El Sr. Sierro diu que la gent no s’assabenta o bé perquè no ha volgut o bé perquè no 

li ha arribat la informació. Hi ha hagut manca de comunicació. La Sra. Angeles envia informació 

a l’AMPA. El Sr. Sierro comenta que hi ha un problema. El Sr. Carol diu que cal fer la comunicació 

adequada. No és de rebut que el nombre de participació no sigui important: sí que ho és. La Sra. 

Serrano diu que s’ha enviat a tothom. El Sr. Carol diu que no és culpa de cap membre de 

l’associació. El Sr. Torrecillas es dirigeix directament a la Sra. Casals perquè vol saber l’import de 

la campanya. La Sra. Casals comenta que no el té igual que l’altra informació demanada. El Sr. 

Torrecillas afirma que els resultats són paupèrrims. Queda pendent la informació. Quant al tema 

de la llengua era una idea que s’oferia si es fes bilingüe perquè arribaria a més gent. El Sr. Gómez 

diu que estan intentant polititzar. El Sr. Villaseñor informa que la llengua que usa l’Ajuntament 

és el català.  

El Sr. Villaseñor diu que parlem de diagnosi qualitativa. Cal constituir grups de seguiment per al 

Pla estratègic. No és una votació d’un projecte; és un pla.  

 

Punt extra: votació substitut per al Consell de Ciutat. El titular és l’Andrés Ares. S’ofereixen dos 

candidats que és el Josep Vergés i l’Andreu Sierro i es presenten. Es fa la votació i a la fi de la 

sessió surt guanyador el Sr. Andreu Sierro.  

 

6.-Pressupost lliure disposició 2017 

El Sr. Villaseñor diu que cal obrir el debat sobre què s’ha de fer ja que al maig s’ha de tancar el 

pressupost dels 15.000 euros. Les opcions serien fer un o dos projectes grans o dividir. Cal 

prendre aquesta decisió. La base de contractació serà des de l’Ajuntament. Proposa que es faci 

un consell d’entitats el 23 de març i anar-hi ja amb els projectes. Al juny ja hauria d’estar tot fet. 

Per al proper consell de barri que serà el 24 d’abril o s’haurà de fer un d’extraordinari. El Sr. 

Ordóñez apunta que si en aquest consell es representa al 33 % de la població, els diners de lliure 

disposició també haurien de ser proporcionals, diu que: tants com som, tant valem, tant volem. 

Per a l’any que ve hauria de ser quantitatiu. El Sr. Villaseñor fa l’aclariment que abans anava a 

altres barris i a aquest no. No és de justícia comparar barris. El que ara es fa és dividir-ho per 

tots els barris. Ajudaria molt tenir una posició comuna més sòlida.  

 

7.-Comissió butlletí informatiu del barri 
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Al desembre es va rebre a les bústies i ara s’està acabant de fer un altre. Arriba a 30.000 

persones. Per al consell de redacció ara hi ha l’Angeles, la Rebeca i el Ferran i caldrien dues 

persones més. S’ofereix el Sr. Toni Gual i l’Angeles apunta la Sra. Teresa.  

 

8.- Agents cívics 

El Sr. Villaseñor informa que s’han solapat els plans d’ocupació amb els tres agents cívics. 

Caldrien voluntaris. La Sra. Teresa vol saber l’horari que fan els plans d’ocupació. El Sr. Villaseñor 

diu que el projecte que va sortir del barri serien els coordinadors del grup. El Sr. Miquel Hierro 

diu que s’ofereix i apunta que el problema és no saber arribar a la gent, i afegeix que els agents 

cívics siguin comunicadors i que ajudin a participar, que siguin un agent de contacte amb la 

ciutadania. El Sr. Villaseñor diu que està esperant una proposta des de l’àrea de Seguretat i que 

quan la tingui s’iniciarà el camí del voluntariat. Seria civisme i no de seguretat. El Sr. Ordóñez 

afirma que l’Ajuntament s’ha apropiat de la idea. Cal seguir avançant on el Consistori no arribi. 

Es va per un camí i nosaltres hem d’anar per un altre i potser que s’entri en contradicció. Cal 

reconsiderar la idea. El Sr. Villaseñor diu que el Consell de Barri ha demanat el Consistori quin 

àmbit d’actuació d’aquests agents: territori i poders. De moment es deixa en stand-by i es 

reconsiderarà. El Sr. Ciprián diu que ja s’està fent a Les Planes i estan contractats i funcionen. 

No entén el fre. El Sr. Carol pregunta quin ha estat el procés de selecció que s’ha fet per als plans 

d’ocupació i quina formació s’ha fet a posteriori. El Sr. Villaseñor enumera les accions fetes pels 

plans d’ocupació des de l’1 de gener. Cal diferenciar els plans d’ocupació i els agents cívics i 

deixar clar que no hi ha usurpació. La proposta era una acció veïnal. Explica què és un pla 

d’ocupació. No confondre els plans d’ocupació amb el voluntariat. Comenta que “el nostre 

projecte no s’ha mogut”. Es compromet a traslladar aquesta informació.  

 

9.- Grup de treball de Seguretat 

Per poder treballar millor en grup de seguretat no només cal donar compte sinó traslladar les 

inquietuds, queixes i suggeriments. El consell de seguretat serà el 27 de març amb entitats i 

cossos de seguretat que són la policia local, els mossos i protecció civil. Es parlarà del botellot i 

de la reducció de robatoris en cotxes i habitatges. Demana que se li traslladi a ell personalment. 

La Sra. Cuadras implica al Sr. Carol sobre un cas que hi ha hagut un robatori i li han dit que no es 

podia consultar les càmeres. El Sr. Carol respon que hi ha gravacions que són automàtiques via 

denúncia. La Sra. Cuadras pregunta quan de temps dura la gravació i el Sr. Carol li respon que 

depèn.  

 

10.- Seguiment i propostes dels àmbits territorials 

El Sr. Sierro comenta quatre temes: a) el carrer Abat Escarré és un conducte estret amb voreres 

que està fatal i no surt al pla estratègic de barri, b) no hi ha policia a  la sortida de l’escola i hi ha 

hagut un atropellament d’un nen al carrer Joan XXIII, c) pregunta si hi ha una normativa concreta 

sobre els fumadors i demana si algú sap la resposta, d) quan començarà a construir-se el carril 

bici. El Sr. Villaseñor apunta el tema de la policia i entén que el dia del consell de seguretat també 

vindrà el Sr. Sierro. Hi ha el concepte de camins escolars. Li traslladarà la normativa. El Sr. Sierro 

pregunta si el radi de no fumar és de 50 metres com als hospitals. Tant el Sr. Gómez com la Sra. 

Casals li responen que sí. El Sr. Medina informa que per fi es fa el parc infantil i la pista 

poliesportiva. No hi ha aparells cardio protectors. Què s’ha de fer per tenir-ne un? Se senten 
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desplaçats i calen càmeres de seguretat i les demanarà. Hi ha pendent el tema de l’aigua. Aniran 

cada mes al Ple. La Sra. Cuadras felicita aquest consell de barri per la participació. El Sr. Carol 

parla dels arbres tallats al carrer Mariné a la zona de l’Eixample. Vol saber si s’atura per sempre 

o és temporalment. El Sr. Vergés exposa tres temes: a) que s’apliqui l’ordenament vigent del 

tema de terrasses. Caldria adherir-se al manifest de Barcelona sobre terrasses que intenten 

frenar una mica, b) tema soroll i horaris. Va ser vergonyós el que va dir el pregones del Carnaval. 

No som cívics, c) va anar a la presentació del pintor.  

 

El Sr. Villaseñor informa que està pendent la rotonda, el semàfor, el civisme dels gossos, la zona 

cardioprotegida. El criteri per posar zones cardioprotegides va ser on hi ha més afluència de 

gent. Ell mirarà si està previst en alguna fase. El Sr. Ordóñez proposa que no es cuida del grau 

de contaminació dels nens en les carrosses durant la rua de Reis. La proposta de futur és que 

l’Ajuntament sigui pioner en vehicles elèctrics i la salut mediambiental. Seria vàlid per a tot el 

territori.  El Sr. Villaseñor diu que ho traslladarà al servei de cultura.  

 

11.- Precs, preguntes, sobrevinguts i suggeriments 

El Sr. Eduardo de Can Barata, públic, diu que no tenen transport, no tenen aigua, no es pot sortir. 

A cada ple ho diu i demana que sigui a través del consell de barri perquè no li responguin ell és 

un pesat però que sempre li respondran el mateix. També quant a la mobilitat hi ha una 

furgoneta que no es toca i demana que el consell de barri es pronunciï. La Sra. Cuadras felicita 

aquest consell de barri perquè s’ha complert el 12.13, aquest ha millorat al de La Floresta. El Sr. 

Carol diu que s’han tallat arbres al carrer Mariné, a la zona de l’Eixample. Vol saber si s’atura per 

sempre o és temporalment. El Sr. Vergés: a) cal aplicar l’ordenament vigent del tema de 

terrasses. Cal adherir-se al manifest de Barcelona sobre terrasses que intenten frenar una mica; 

b) El tema del soroll i horaris. És vergonyós el que va dir el pregoner del Carnaval. No som cívics; 

c) va anar a la presentació del pintor Häsler però que aprenguin anglès. El Sr. Villaseñor diu que 

ho traslladarà per escrit. Li contesta a l’Eduardo que s’ha excusat el representant del grup polític 

PP i hi ha prou representació.  

Recordar que hi ha un apartat al web pels cotxes municipals. El Sr. Eduardo diu que hi ha gossos 

perillosos. El Sr. Villaseñor contesta al Sr. Carol que en el plenari es va explicar la tallada d’arbres 

per malaltia. 

Votacions per al suplent del Consell de Ciutat 

Candidats: Sr. Vergés i Sr. Sierro 

Resultats: Sr. Vergés: 3, Sr. Sierro: 11, en blanc: 1 

Guanyador el Sr. Sierro.  

 

Es tanca la sessió a les 21:15 h 

 


