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ACTA CONSELL DE BARRI DEL CENTRE EST 
Sessió 8/05/2017 

 
Acta de la reunió ordinària del Consell de Barri Centre Est 

 

Número de la sessió: 2 
Data: 8 de maig de 2017 
Hora: 19:00 h 
Lloc: Sala d’actes de la Casa de Cultura 
 
Hi assisteixen: 
Ferran Villaseñor Romero, president  
Ángeles Serrano Osuna, sots presidenta 
Rebeca Galán, secretària 
Damià Calvet Valero, tinent d’alcalde d’Urbanisme, economia i hisenda 
 
Susanna Pellicer, vocal PDECAT 
Èric Gómez,  vocal ERC-MES 
Roberto Torrecilla, vocal  C’s  
César Calzado, vocal  PP 
Aniol Pros, vocal  CUP 
Montserrat Español,  vocal  ICV-EUiA 
 
Andrés Ares,  vocal Associació de veïns del Monestir 
Andreu Sierro, vocal AMPA de l’Escola Collserola 
Antonio Lucas, vocal  Associació de veïns de Coll Favà 
Antoni Gual, vocal Associació de comerciants del Monestir 
Jordi Casas, vocal Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès 
Xavier Asensio, vocal Associació Musical Aula de so 
Alberto Valcárcel,  vocal Associació de veïns de Volpelleres 
Joaquim Medina,  vocal Associació de propietaris i veïns de Can Barata 
Ferran de Juan, vocal Associació de veïns de Can Magí 
Silvano Bendinelli, vocal Club muntanyenc de Sant Cugat 
Francisco Ordoñez, suplent Associació veïnal Centre Est 
Xavier Gilgal, vocal Assemblea cristiana Gilgal 
Lupe Galán, vocal Centro Manchego 
Marisol Costarrosa, vocal PAS 
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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) 
4.- Incorporació de noves entitats al Consell de Barri 
5.- Programa d’habitatges buits 
6.- Estat del Pla integral del barri del Monestir 
7.- Proposta d’acord de distribució dels diners de lliure disposició 2017 
8.- Informació sobre butlletí informatiu del barri 
9.- Dació de compte del grup de treball de Seguretat 
10.- Creació del grup de treball de Mobilitat 
11.- Seguiment i propostes dels àmbits territorials 
12.- Precs, preguntes, sobrevinguts i suggeriments 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1.- Seguiment dels temes tractats en l’anterior Consell de Barri 
El Sr. Ferran Villaseñor fa un repàs dels temes tractats: 
1.1: Pacte de nit: l’Ajuntament ha contractat una empresa per fer un altre procés de participació 
1.2: Les terrasses: les ordenances estan en esborrany 
1.3: Voluminosos: farem una valoració d’aquí a un temps 
1.4: Diners de lliure disposició, 15.000 euros: a projectes que proposen les entitats 
1.5: Agents cívics voluntaris: encara està per definir 
1.6: Consell de seguretat: propostes per traslladar a la policia i mossos 
1.7: Més presència policial a l’entrada i sortida de l’Escola Collserola 
1.8: Aparells cardio protegits: s’està valorant de tenir una tercera fase 
1.9: Aigua de Can Barata: s’està acabant de redactar el projecte a la connexió a la xarxa  
1.10: Carrosses de reis i contaminació: s’està treballant per fer aquest canvi en les de 
l’ajuntament 
Molts dels temes han anat a plenari o a comissió. A partir del proper mes, amb la reforma del 
Reglament de Participació,  els consells de barri podran fer propostes al plenari municipal.  
 
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta del consell anterior 
S’aprova l’acta anterior amb la demanda de fer les esmenes següents: l’import a disposar és de 
1.000.000 d’euros, no de 1.000 euros, i els noms correctes d’Èric  Gómez i ERC-MES.  
 

3.- Intervenció dels veïns i veïnes (precs i preguntes previ) 
No hi ha cap intervenció. 
 

4.- Incorporació de noves entitats al Consell de Barri 
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Es dóna la benvinguda a les noves entitats: 
- Grup d’Estudis Locals de Sant Cugat del Vallès es presenta el seu titular, Jordi Casas. 
- Associació Musical Aula de so, es presenta el seu titular, Xavier Asensio. 
 

5.- Programa d’habitatges buits 
 
La Sra. Natalia Martínez de la Fundació privada Habitat 3, presenta el programa social “Pisos 
buits” de mobilització d’habitatges en desús per adreçar-los a persones en situació d’exclusió 
residencial. És un programa que es fa en col·laboració de l’Oficina local d’Habitatge. Fa una crida  
per trobar habitatges buits. Fa falta trobar 16 pisos buits per a famílies desafavorides. Explica el 
sistema de funcionament del programa. Es fa un contracte de cessió temporal de tres anys amb 
els propietaris, es paga un preu moderat de mercat i a fons perdut hi ha una ajuda de 
rehabilitació d’un 20%. El Sr. Daniel pregunta que si ja hi ha una borsa això seria una 
externalització de Promusa.  
La Sra. Pellicer intervé per aclarir que no és una externalització de Promusa; és un programa 
complementari. La Sra. Español pregunta si això està dins del programa social de l’Ajuntament. 
La Sra. Pellicer explica que és una solució residencial i és diferent al que fa Promusa i per a casos 
molt concrets. La Sra. Español diu que siguin famílies sense recursos i no de maltractament. La 
Sra. Martínez contesta que s’intenta aconseguir els habitatges i es posa a Serveis socials i ells 
destinen la família i Habitat 3 farà el seguiment. La Sra. Martínez diu que l’avantatge és que el 
propietari té la seguretat de cobrar el lloguer  i que per això el preu és més moderat.. La Sra. 
Martínez diu que la seva fundació es responsabilitza que el pis quedi en condicions i que les 
obres que s’hagin de contractar es faran amb empreses d’inserció preferent amb gent de Sant 
Cugat. Comenta que deixarà fulls informatius a la taula per poder contactar-hi. El seu correu és: 
ohl@promusa.cat 
 

7.- Proposta d’acord de distribució dels diners de lliure disposició 2017 
 
S’avança el punt 7 per davant del 6 per un problema amb la presentació digital.  
S’ha reunit el Consell d’entitats i les conclusions són que els 15.000 euros de lliure disposició 
s’han distribuït  per territori i per projecte. A partir de l’any que ve hi haurà 30.000 euros i 
proposa que es facin projectes per barri, per tant, al setembre/octubre es definirà les línies de 
com es faran les propostes d’entitats i veïnals. S’han fet 4 reunions. Les propostes han estat 
realitzades per les entitats i validades pels tècnics de l’Ajuntament.  
Els promotors dels projectes exposen breument les propostes:  

a) “Volpelleres batega. Cinema a la fresca i tió de Nadal”. El Sr. Valcárcel comenta que al 
barri hi ha un 33% d’infants i per això proposen aquestes activitats. Import: 2.368,70 
euros. 
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b) “Consolidació d’espais de convivència dels barris del Monestir i Sant Francesc”. Hi ha 
quatre activitats. El Sr. Xavi Asensio comenta que la 1a: Fem barri; la 2a: una cursa 
d’orientació; la 3a: Nadal al barri; i la 4a: guarniment de carrers. Import: 4.000 euros. 

c) “Suports de comunicació per al barri i la ciutadania”. Un expositor per als establiments. 
El Sr. Gual explica que seria un punt d’informació per aconseguir no omplir les parets, 
crear sentiment de comerç de motor d’activitats. Import: 1.645,75 euros. 

d) “Promoció de la convivència veïnal del barri de Coll Favà”. El Sr. Lucas comenta que els 
avantatges són la promoció i la convivència, en especial dirigit als més petits. Import: 
3.329,68 euros.  

e) “Llibreries cíviques i senyalització per a vianants”. Ho explica la Sra. Maria Àngels de 
l’Associació de veïns Centre. Import: 2.827,17 euros.  

f) “Taller de compostatge per a nens i adults” i reciclar objectes per fer instruments 
musicals. Ho presenta el Sr. Medina de l’Associació de veïns de Can Barata. Import: 828, 
72 euros.  
 

El Sr. Villaseñor es compromet a traslladar al ple municipal tot això.  
 
S’aprova per assentiment 
 
6.- Estat del Pla integral del barri del Monestir 
 
El Sr. Calvet explica les actuacions previstes del Pla d’estratègies urbanes del barri. Actualment 
s’està elaborant la planificació de tot el pla, que es podrà presentar complet  a l’octubre. Afirma 
que el document recollirà l’encàrrec que ha fet el Consell de Barri a l’Ajuntament. Paral·lelament 
s’anirà avançant en alguns projectes que ja s’estaven treballant des de l’Ajuntament (que vénen 
d’estudis previs).   
Per temes: 
-Urbanització del carrer de la Creu, prioritat del vianant respecte del cotxe. Es tracta de fer més 
accessible i amable  pels vianants.  L’obra la farà la brigada. S’iniciarà al juliol d’aquest any. 
Import: 180.000 euros 
-Vianantització de l’Avinguda Cerdanyola, primer es farà un estudi de mobilitat amb 
col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona en tres mesos per determinar la incidència 
sobre la mobilitat i després el projecte executiu per acabar les obres a finals de 2018. Es faran 
dues fases: la primera abraça des del carrer de la Creu a Torreblanca i la segona des de 
Torreblanca fins al  “campito” (Jardins del Vallès).  
-Gespa artificial a la pista de Sant Francesc. La col·locació de la gespa estarà a punt al novembre 
de 2017. Pel que fa a la cobertura, s’està treballant en una proposta que tingui el mínim impacte 
possible sobre els habitatges de l’entorn. Però  cal donar-li voltes i dialogar amb el veïnat. 
-Xalet de l’Avinguda Cerdanyola i Torreblanca. S’està en converses per a  l’adquisició de la 
propietat a través de compra o permuta. És una negociació amb els propietaris privats. La idea 
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és tancar-la aquesta any 2017. Es faria una rehabilitació per destinar-lo a centre cívic o 
equipaments  pel barri.  
-Carril bici: estem en  situació de licitació i adjudicar i executar-ho aquest 2017. 
-Millora de la Plaça del Coll: situació de licitació i adjudicació i execució el 2017. Despesa: 50.000 
euros. 
-Calaix de sastre: exemples: carrer Santa Engràcia, les voreres i l’enllumenat, despesa: 125.000 
euros. Altres com el carrer Indústria, Balmes, Sant Medir.  
Hi ha quatre àmbits d’actuació a la Plaça del Coll: 1r, part nord de la plaça, 2n, part central, 3r, 
la renovació de les escales de la façana est i 4t, la millora d’accés als jocs infantils.  Es convocarà 
als veïns de la plaça per afinar la proposta. 
 
Un cop acabada l’exposició del Sr. Calvet,  el Sr. Villaseñor fa les següents consideracions: 

a) No hi ha unanimitat en el projecte de la vianantització de l’Av. Cerdanyola  al barri 
perquè es complica per l’aparcament i el comerç i aparcament de persones 
discapacitades. Creiem que els veïns i veïnes han de poder votar com s’ha de fer. 

 
b) Cal tenir en compte també tot allò que no es veu (la part de sota de l’avinguda) com  el 

clavegueram, els subministraments, les aigües pluvials. 
c) Pistes Sant Francescç 

 
El Sr. Calvet explica que del procés estratègic surten projectes que s’han d’aprovar i després a 
d’anar a consens públic i per tant poden sortir ajustaments que els millorin. 
El Sr. Villaseñor informa que cal votar però amb un projecte que s’hagi presentat.  
El Sr. Gual fa diverses consideracions aportacions: 

- Hi ha hagut cinc comissions i creu que les prioritats ja estaven decidides  
- El procés participatiu, de 30.000 veïns han votat 200 persones, a favor de la 

vianantització un 70%, és a dir, 150-160 persones. Creu que no és representatiu. Cal 
tenir en compte tres coses: arbrat, il·luminació i voreres. 

- No es poden treure més places d’aparcament en superfície 
- Al carrer de la Creu s’han tancat establiment i si no es vol fer una millora no servirà 

de res 
- Fer una plataforma única al carrer Francesc Macià és una equivocació. No té cap 

sentit i és perillosa.  
- Està tot molt manipulat perquè els plànols estaven tancats el dia de la presentació. 

No s’ajuda.  
El Sr. Ordoñez fa les següents aportacions: 

- L’avinguda és de tots els vianants, no només dels veïns  de l’Avinguda. 
- La idea que va sortir al procés participatiu sobre la Plaça del Coll era fer una plaça 

diàfana, sense nivells, ja que és  concorreguda per infants. Creiem que el sistema 
d’enreixat és perillós. Demanem que es doni una volta més i que es faci més diàfana 
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- La vianantització de l’Av. Cerdanyola creiem que no té sentit si no va lligat a més 
dotació d’aparcaments per les persones que hi volen accedir en cotxe. 

 
El Sr. Lucas comenta que per fer una plataforma única hi ha molt de trànsit. Es pregunta per on 
entrarien els cotxes que ara entren per la Carretera Cerdanyola. Diu que primer cal acabar bé 
totes les rondes amb doble carril i llavors  es poden distribuïr els cotxes per l’extraradi.  
 
La Sra. González (AVV Centre Est)  diu que té reserves sobre  la vianantització però demana que 
només participin els veïns i propietaris. No vol que la gent d’altres barris vingui a dir com volen 
el barri. El Sr. Sierro comenta que el problema no és aixecar la carretera sinó que  la vida social 
s’acaba a la Plaça Octavià i la reivindicació més important és viananlizar el carrer Escarré perquè 
és un perill per als nens. La vianantització està bé però hi ha accions més importants. 
 El Sr. Josep Domínguez del públic diu que l’avinguda Cerdanyola no és dels comerciants és dels 
veïns i ells són qui han de decidir; cal un centre dinamitzat; el principi és bo. El Sr. Gual demana 
que no separi els veïns del comerç. El 70 % dels treballadors de les botigues són gent del barri. 
Els comerciants formen part del barri. Anem junts. El Sr. Josep Domínguez del públic diu que 
l’Avinguda Cerdanyola no té futur, és un desordre. La Sra. González es dirigeix al Sr. Gual per dir-
li que ell usa les enquestes al seu favor i  quan li convé dóna per bona la participació de 10 
persones. El Sr. Villaseñor comenta que el procés de participació era un procés qualitatiu fet en 
tallers. El Sr. Calvet agraeix el respecte i el to les intervencions. Comenta que: el procés de 
participació es des del punt de vista quantitatiu menys del que voldrien però sí és important des 
del punt de vista qualitatiu i mai no seran d’unanimitat però sí del màxim consens possible. Cal 
fer reunions amb els veïns directament afectats. Cal fer un estudi de mobilitat complex sobre el 
tema de la vianantització, que està demostrar que amb els anys donen valor afegit al barri. No 
sé si després de fer un procés de participació i traduït això a informació pública, cal fer una altra 
votació, no sé... si el barri ho demana. Si hi ha desencaixos i cal votar, es vota. Quant al carrer 
Abat Escarré, es considerarà. El Sr. Villaseñor informa que en un mes es tindrà una trobada del 
Pla del Monestir.  
 
8.- Informació sobre butlletí informatiu del barri 
S’han fet dos butlletins. El tercer sortirà a l’estiu. Les persones que hi ha a la comissió del butlletí 
són: Mireia Gallego,  Angeles Serrano, Rebeca Galán, Andreu Sierro, Teresa i Ferran. Hi haurà 
una reunió amb l’àrea de Comunicació el dia 23 de maig a les 17:00h. El butlletí hauria de recollir 
les diferents propostes del barri.  
 

9.- Dació de compte del grup de treball de Seguretat 
El Sr. Villaseñor explica que va anar molt bé, tres hores amb propostes veïnals. Les propostes 
per al següent grup cal enviar-les per correu electrònic. Les propostes sobre les quals es van 
parlar són: botellot, atenció cardio protecció, infracció de terrasses. El grup del PP va demanar 
dades sobre robatoris i la crema de contenidors, ocupació d’habitatges, venda ambulant (sobre 
aquest últim punt el Sr. Gual reafirma que hi ha més pressió policial), els captaires, el PAS va fer 
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comentari de l’enverinament de gossos, els senglars, la mobilitat. Comentar si es veu una 
situació de tràfic d’estupefaents al correu: proximitatpl@santcugat.cat i al tuiter.  
 

10.- Creació del grup de treball de Mobilitat 
Abans del proper consell es convocarà un grup 
 
11.- Seguiment i propostes dels àmbits territorials 
No hi ha cap proposta 
 
12.- Precs, preguntes, sobrevinguts i suggeriments 
El Sr. Aldo Ciprián (C’s) pregunta els costos de la vianantització de l’Avinguda Cerdanyola. El Sr. 
Calvet respon que no hi ha pressupostos encara. El Sr. Josep Domínguez del públic proposa posar 
videocàmeres perquè la gent gran té por. El Sr. Gómez pregunta si hi ha hagut algun problema 
que ho justifiqui, si no, no cal crear alarmisme. L’Angeles comenta que la tornada del botellot és 
conflictiva. El Sr. Villaseñor cal l’aval del Ministeri i es triga dos anys en facilitar-les. El Sr. Sierro 
comparteix la informació de la inauguració del Jardí de les flors. La Sra. Galán ensenya a tothom 
el cartell de Fem barri i convida a assistir-hi dissabte proper.  
 
Es tanca la sessió a les 21:10 h. 
 

Acords i compromisos 

 

El Sr. Villaseñor es compromet a traslladar al ple municipal les propostes de lliure disposició.  
S’han aprovat per unanimitat que amb la partida de lliure disposició dels 15.000 euros es tira 
endavant aquests projectes.  
En un mes es tindrà una trobada del Pla del Monestir 
El Sr. Villaseñor enviarà per email l’adreça electrònica: proximitatpl@santcugat.cat 
 
 

 


