ACTA CONSELL DE BARRI DEL CENTRE EST
Sessió ordinària 12/12/ 2017

Núm. sessió: 4
Data:
12 de desembre de 2017
Hora:
19h
Lloc:
Casa de Cultura
Hi assisteixen:
Ferran Villaseñor, president del Consell de Barri
Joan Puigdomènech, Comissionat de Participació i regidor de Medi Ambient
Èric Gómez, vocal del grup polític d’ERC-MES
César Calzada, vocal del grup polític del PP
Roberto Torrecilla, vocal del grup polític de C’s
Joaquim Medina, vocal AVV Can Barata
Antonio Lucas, vocal Associació de veïns de Coll Favà
Francesc Carol, vocal Associació d’Egiptologia Valldoreix-Sant Cugat
Francisco Ordoñez, vocal suplent de l’Associació veïnal Centre Est
Josep Vergés, vocal Associació de veïns Sant Cugat Centre
Jordi Casas, vocal Grup d’Estudis Locals
Ferran de Juan, vocal Associació de veïns de Can Magí
Albert Mallol, tècnic de Participació ciutadana
Ester Castanyer, tècnica de Comunicació i Acció als Barris
Excusen l’assistència:
Montse Español, vocal ICV-EA
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
4. Estat d’execució del pressupost municipal 2017 i pressupost 2018 (aprovat inicialment)
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5. Memòria econòmica i calendari Pla integral del barri del Monestir - Sant Francesc (aprovada
inicialment pel ple municipa6. Estat d’execució del pressupost de lliure disposició 2017 i estat dels
Pressupostos Participatius 2018-2019
7. Pressupostos de lliure disposició 2018. Calendari d'actuació
8. Informació sobre el butlletí informatiu del Consell de Barri, xarxes socials i grups de transmissió
dades
9. Informació del Consell de Ciutat, grup de treball de Seguretat i data del grup de treball de
Mobilitat (ajornat)
10. Seguiment i propostes dels àmbits territorials
11. Precs, preguntes, sobrevinguts i suggeriments

Desenvolupament de la sessió
1. Seguiment dels temes tractats en l’anterior Consell de Barri
1.1 - Plaça del Coll: reforma de substitució d’arbrat, es parlarà al punt 5
1.2 – Xalet Negre i pocs cursos; s’ha traslladat a l’àmbit de Cultura
1.3 - Butlletí del barri: es parlarà en el punt 8
1.4 - Parc Ramon Barnils i les activitats que s’hi fan
1.5 - Casa de l’Avinguda Cerdanyola, en el proper consell se sabrà
1.6 - Coll Favà, manca de neteja; s’ha traslladat a l’Àrea de Serveis Urbans
1.7 - Aparcament de la Renfe, hi ha xeringues; s’ha traslladat al Consell de seguretat
1.8 -Zona de Cerdanyola, inseguretat i abocament; s’ha traslladat al regidor de Participació
ciutadana
1.9 - Zona verda Can Magí, estacionament de pagament
1.10 - Escola Collserola, botellot i drogues, es va parlar en el grup de seguretat del novembre
1.11 – Parc Pollancreda, malaltia dels arbres; s’ha traslladat a l’Àrea de Parcs i Jardins
1.12 - Memòria del Pla integral del Monestir, es tractarà en el punt 4
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta del consell anterior
S’aprova l’acta anterior.
3. Intervenció dels veïns i veïnes
El Sr. Berenguer comenta que en el carrer de la Creu s’han plantat uns arbres que donen un fruit en
forma de pera que embruta. Proposa que es canviïn els arbres. La pizzeria Domino’s llençava
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escombraries a la porta de casa i s’han tret els contenidors. Proposa el canvi de nom de la Plaça del
Rei per la plaça 1 d’octubre i demana que el Consell de Barri hi doni suport.
El Sr. Víctor, veí dels Jardins del Vallès, comenta que ve amb el grup de veïns del barri i vénen pel
projecte de l’amfiteatre. Diu que el parc és un focus de problemes.. Comenta que no sabien res del
projecte de l’amfiteatre, els van consultar al juliol i van manifestat que no estan d’acord, hi haurà
soroll per l’activitat i després, excés de cotxes i salubritat per les necessitats. Hi haurà freqüència
d’activitats. El projecte sobre el paper està molt bé, però no s’ha tingut en compte els veïns.
Alternatives: 1. Fer l’amfiteatre més lluny i control de les activitats i del soroll, 2. Aprofitar
l’amfiteatre que ja existeix. Problema: generarà un problema que no existia. La solució per fer fora
els drogoaddictes és tancar el parc.
La Sra. Magda diu que el seu bloc està al mig, el jardí està bé però tot és per a l’amfiteatre. Està
dolguda perquè no s’ha informat als veïns.
Un veí diu que no ha rebut cap carta de l’Ajuntament. Hi ha un problema amb la vorera nova perquè
s’usa d’aparcament.
El Sr. Víctor diu que això ha posat un problema que no existia per no haver consultat els veïns. Porten
anys patint la problemàtica del parc, com l’existència de droga i cal solucionar-ho per recuperar el
parc per a tots els veïns del poble i no ficar-hi un amfiteatre. Han recollit signatures, més de 250.
El Sr. Ferran de Juan, de l’AVV Can Magí, diu que és un projecte dels pressupostos participatius, que
va ser presentat i votat pels veïns i no entén perquè ara hi ha queixes.
El Sr. Ordoñez diu que és veritat que el projecte es va aprovar als pressupostos participatius. Ells ja
van dir que cal retocar el sistema de votació dels pressupostos participatius. Vam proposar que es
fessin mesuraments acústics abans de fer el projecte i no s’ha fet. Creiem que el projecte es pot
millorar. Proposa la paralització del projecte i que es busquin solucions per no ocasionar molèsties
al veïnat.
El Sr. Èric Gómez lamenta que no hi hagi el representant d’ Aula de So que va ser l’entitat proposant
del projecte. Diu que el projecte ve dels pressupostos participatius de ciutat i no del Consell de barri.
Creu que hi ha un problema de procediment. Considera que abans de la votació, el projecte hauria
d’haver-se consultat amb els veïns afectats. No s’ha fet prou bé, en els pressupostos d’aquest any
cal incorporar això.
El Sr. Carol diu que el que caracteritza el pressupost participatiu en general és la queixa dels veïns.
Creu que cal millorar el procés participatiu.
Un veí del parc Ramon Barnils es solidaritza amb la situació de l’amfiteatre.
El Sr. Víctor diu que parlarà en el ple del dilluns vinent i demanarà solucions per paralitzar
l’amfiteatre i tirar endavant la resta. Cal pensar en altres alternatives.
El Sr. Carol critica que no hi hagi ningú de l’equip de govern al Consell de Barri. S’hauria de fer arribar
a l’equip de govern aquesta necessitat.

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

El Sr. Villaseñor aclareix que ell és part d’un partit i no del govern. Explica que l’amfiteatre va ser un
projecte proposat per dues associacions, Aula de so i Gilgal, amb un pressupost de 270.000 euros i
votat per 2.000 persones, amb horaris especificats.
Va ser el projecte més votat d’aquest consell de barri. Traslladarà aquesta inquietud a l’àrea de
Participació. La contractació, per si es poden fer modificacions, caldria que l’expliqués el govern i
parlarà amb el regidor abans de dijous i donarà compte en el proper consell.
La Sra. Andrea, veïna del c/ Montserrat comenta el mal estat dels carrers Orient i Montserrat, on s’ha
posat una pilona, però el ciment del pas de vianants està aixecat i hi ha perill de caigudes, hi ha un
sac de runes des de fa un mes i la gent aprofita per llençar porqueries i dir que els voluminosos no
funciona al c/ Orient perquè n’hi ha cada dia i no s’hi pot passar.
El Sr. Francesc de Can Magí vol exposar 4 punts:
-1r, problemàtica d’aparcament perquè està col·lapsat i els veïns no poden aparcar i hi ha molt de
trànsit, -2n, perill d’accident en un carrer, -3r, terrenys de Cerdanyola que són la “ciudad sin ley”,
divendres 8/12 hi van anar dos camions i hi van abocar runa. La solució seria tancar l’accés des de
Sant Cugat al final de la bòbila. Són terrenys ocupats, -4t, tema seguretat: els robatoris han
augmentat perquè és un barri dormitori i ja han parlat amb els Mossos. La solució és posar càmeres,
que a més serviria per dissuadir a qui va en contra direcció.
El Sr. David, veí de Can Magí, diu que li han entrat tres vegades. Els Mossos diuen que és un barri
atractiu perquè està a la vora de l’autopista. Demana que es posin càmeres.
El Sr. Francesc diu que la presència de la policia al barri és zero. Hi ha una moto robada des de fa un
mes.
El Sr. Carol comenta la recollida de voluminosos. El sistema d’abans que era trucant ja funcionava
bé. Ara ha empitjorat. Quant al tema de seguretat vol saber el número de policies, els de carrer i els
administratius. No ha rebut resposta. Vol saber: que s’ha creat una plaça de policia via pública i que
hi ha previst comprar un dron i vol saber quines tasques farà, què valdrà i qui el conduirà perquè cal
llicència.
El Sr. Joaquim de Can Barata, torna a comentar que l’aigua no arriba directa, ve en camions.
L’Ajuntament no fa manteniment. Pateixen robatoris i han creat un grup de WhatsApp. Han
demanat càmeres de videovigilància. Els camions de l’aigua es paguen entre tota la ciutadania.
El Sr. Ordoñez vol plantejar dos temes: el primer sobre els voluminosos. Es va aprovar implantar-lo
per a un any i es va dir que després es valorarien els resultats. No funciona perquè encara que sí hi
ha bona intenció de les persones però els mobles els remenen i es va dir que Engrunes recuperaria
part del mobiliari i el que fan és llençar-los al camió i no es pot recuperar. Vol deixar constància que
si està en període de valoració es torni al que sí funciona. El segon és sobre el c/ Roquetes, vol saber
quin tipus d’actuació es pot fer en alguna cosa que no és municipal.
El Sr. Francisco pregunta si els terrenys són de Sant Cugat o de Cerdanyola. Agraeix que s’hagin tret
els contenidors del carrer i posar-los ensorrats. Falten coses al carrer de la Creu com arbres i cadires.
Demana el tractament de la part posterior del Monestir com la del davant. Pregunta què és la
llançadora mini bus. Demanen que al casal del Xalet Negre es pugui reunir els veïns.
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El Sr. Lucas exposa que el manteniment de tot Sant Cugat és dolent, hi ha un esglaó pendent
d’arreglar des de fa mig any. No es preocupen de res o de molt poc. D’enllumenat només n’hi ha en
una vorera. Pregunta si els agents cívics són per a tot el poble o només per al centre del poble. Cal
que estiguin per tot el poble.
El Sr. Villaseñor anuncia que el Sr. Joan Puigdomènech, comissionat de Participació, s’incorpora a
la sessió del Consell de Barri. El consell de barri és l’àmbit on es dona compte del que s’ha fet. Fins
al següent consell es va treballant per grups. El que farà ell és: 1.traslladar a Parcs i Jardins el tema
dels arbres que fan peres i embruten del carrer de la Creu, 2.sobre la taxa d’escombraries els
establiments no poden abocar les escombraries i la policia local té competències en multar per això,
3.el canvi de nom de la Plaça del Rei per Plaça de la República o Plaça 1 d’octubre no és competència
del Consell de Barri i sí de la comissió del nomenclàtor, 4. cal traspassar les queixes o al web o al
president del consell; en el consell de barri no es parlarà de noms en relació a estupefaents, i sí es
parlarà als grups de treball i al president, 5.els voluminosos no era per a un any i es pot convidar a
la tinenta de Serveis urbans ja que es va dir de fer una valoració en un any, 6.quant al solar de
Cerdanyola si hi ha un accés des de Sant Cugat es pot actuar, si no haurà de ser per sentencia
judicial. El Sr. Puigdomènech informa que es va entrevistar amb el regidor de Cerdanyola. Hi ha una
certa complexitat ja que la zona és allunyada del nucli poblat. Farà un altre contacte amb el regidor
de Cerdanyola i proposarà que es reuneixi amb el president del consell de barri. El Sr. Villaseñor ho
accepta. 7.l’asfaltat del c/ de la Creu és provisional i és correcte.
El Sr. Josep comenta que què passarà amb els pàrquings de la Renfe i l’altre aquest Nadal.
El Sr. Puigdomènech comenta que l’experiència que es fa és de cap a on ha d’anar la ciutat ha de ser
de poca presència de vehicles a la ciutat i pàrquings dissuasius als radis i llançadora, és una visió de
futur no llunyana. El bus llançadora és gratuït per evitar que el transport privat vagi per dins de la
ciutat i s’aniran solucionant els problemes que sorgeixin.
Algú pregunta quin dia comença.
El Sr. Gómez té informació de la comissió informativa de mobilitat i és prova pilot de Nadal i Festa
Major. Es tallarà la Rambla del Celler per tal que qui no hi visqui, no hi entri en cotxe.
El Sr. Puigdomènech afegeix que la llançadora tindrà una freqüència intensa.
Algú pregunta on seran els pàrquings. El Sr. Gómez diu que són a la Renfe i al principi de l’Av.
Cerdanyola, al punt verd.
El Sr. Villaseñor informa que en el telegram hi haurà més informació. Els veïns tenen garantida
l’entrada. Traslladarà el tema de Coll Favà a les àrees.
El Sr. Carol pregunta si el número de policies que hi ha i el tema del dron es passarà al consell de
seguretat?
El Sr. Villaseñor informa que es va tractar anteriorment en un grup de seguretat i que eren 93.
El Sr. Carol vol saber el número de policies ara.
El Sr. Villaseñor traslladarà al següent consell el número de policies i el tema del dron.
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4. Estat d’execució del pressupost municipal 2017 i pressupost 2018 (aprovat inicialment)
El Sr. Puigdomènech explica l’estat d’execució. Fa un repàs de les inversions previstes el 2017. Hi ha
algunes en estat d’execució, altres en licitació, altres adjudicades, altres en inici d’obres. La previsió
de les inversions són les assignades en els pressupostos.
El Sr. Víctor pregunta si licitació vol dir que no està assignat.
El Sr. Puigdomènech aclareix que no està adjudicat.
El Sr. Víctor pregunta: si no es fa el 2017 es trasllada al 2018?
El Sr. Puigdomènech aclareix que no es perd; sí que es perdria si no hi ha hagut cap moviment a final
d’any.
El Sr. Josep felicita pel c/ Sant Llorenç, per l’anivellat i l’enllumenat.
El Sr. Lucas pregunta com serà el cobriment pista de Jaume Tubau. No en tenia cap notícia.
El Sr. Puigdomènech afirma que es pot demanar als serveis tècnics facin una presentació al Consell
i veïns.
El Sr. Villaseñor respon a què passa amb les obres no executades el 2017. Es faran independentment
del 2018. Pressupost del2018 inversions lligades a la memòria.
5. Memòria econòmica i calendari Pla integral del barri del Monestir - Sant Francesc (aprovada
inicialment pel ple municipal)
El Sr. Villaseñor mostra la satisfacció que això es portés al ple. Aquesta memòria incorpora un seguit
de propostes i un pressupost. Va demanar que es puguin incorporar millores des del Consell abans
de l’aprovació definitiva.
El Sr. Puigdomènech explica la memòria. Explica que el més important és el llistat de les propostes
i comptar amb una valoració econòmica i un calendari d’execució. Els diners seran gairebé 11
milions. El pla estratègic va més enllà de l’actual equip de govern, fins el 2023. Es poden consultar
les propostes, que són 61.
El Sr. Ordóñez diu que el pla de millora és important però cal que hi hagi una cosa millor, dotar
d’infraestructures abans de tirar endavant el pla, cal prioritzar, cal començar les coses per on toca.
Hi ha el problema de l’aparcament.
El Sr. Gómez explica que es recullen totes les inversions del barri. La calendarització hauria de ser
diferent per fer una consulta del com, per exemple, s’ha de fer la vianantalització de l’Avinguda
Cerdanyola. El Sr. Gómez comenta que els calendaris cal que tinguin una coherència.
El Sr. Josep planteja el tema de les bicicletes, caldria estudiar millor per on han d’anar. No està
d’acord en canviar l’ordre de les coses ja que cal anar veient com millora el barri.
El Sr. Villaseñor exposa que en ser el barri més gran té dèficit d’aparcament i s’està redactant un pla
de mobilitat i aparcaments. Es convidarà al consell de barri següent al tinent d’alcalde d’Urbanisme
i mobilitat per explicar-lo.
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El Sr. Puigdomènech comenta que el document del Pla està bastant lligat però que s’hi poden
incorporar aportacions.
El Sr. Ordóñez exposa que hi ha una diferència econòmica de la mateixa actuació en dos carrers
diferents. S’explica que hi ha carrers més antics cosa que implica més actuacions, com el cablejat o
clavegueram.
6. Estat d’execució del pressupost de lliure disposició 2017 i estat dels Pressupostos Participatius
2018-2019
El Sr. Villaseñor explicar que ara es parlarà dels projectes aprovats per al 2017.
El Sr. Lucas fa una referència d’agraïment a l’Albert Mallol, tècnic de participació per l’atenció i la
tasca feta.
El Sr. Mallol explica l’estat dels projectes dels pressupostos de lliure disposició 2017, els executats o
en procés d’execució.
El Sr. Josep Vergés comenta el tema de les llibreries i la senyalització.
El Sr. Mallol explica que hi ha una proposta de llibreria cívica i s’està buscant on ubicar-la. Comenta
que quan es tinguin les propostes es comentaran.
S’exposa la nova edició dels pressupostos participatius pels anys 2018-2019, que s’han iniciat amb
la recollida de propostes, i hi haurà propostes de barri i de ciutat. Les de ciutat són les que afecten
a més de dos barris. Les propostes rebudes les estan analitzant els tècnics i, si són viables, passaran
a la fase de tallers ciutadans per a la seva priorització.
7. Pressupostos de lliure disposició 2018. Calendari d'actuació
El Sr. Villaseñor proposa un calendari de com ha d’anar:
- Al gener 2018:
recollida de propostes
- Al febrer 2018:
valoració de propostes
- Al març de 2018: aprovació al Consell de Barri del dia 12
Hi ha 8.000 euros per a ordinari.
Amb els 12.000 euros d’inversió cal debatre si tenim capacitat per generar un sol projecte o cal
repartir-los. Opina que no l’esquarteraria perquè no tocaria a res. Trasllada l’opinió. Proposa pactar
les regles del joc a mitjans de gener.
8. Informació sobre el butlletí informatiu del Consell de Barri, xarxes socials i grups de transmissió
dades
El Sr. Villaseñor explica que s’han fet diverses reunions amb la Mireia, l’Andrea, ell, l’Ester i la Vanesa.
La idea és fer un butlletí més proper amb el handicap que són molts barris dins d’aquest consell.
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La Sra. Castanyer explica que no hi ha editorials, hi ha una representació de tots els barris, es vol
donar pes a les activitats del veïnatge i no a les obres. Es distribuirà després de les eleccions del 21
de desembre. Hi ha una oficina d’atenció als barris, amb un servei personalitzat, el primer i tercer
dijous a la tarda i ella hi serà allà. També es pot trucar o escriure per demanar una reunió o per
exposar una incidència. Hi ha en marxa un grup de Facebook com a espai d’intercanvi. El telegram
és un canal unidireccional.
Algú pregunta si no es pot enviar la informació per WhatsApp i la resposta és que no es pot per
qüestions de normativa europea.
El Sr. Calzada pregunta si la informació es pot donar en dues llengües: català i castellà.
La Sra. Castanyer li respon que la política comunicativa de l’Ajuntament és en català.
El Sr. Calzada exigeix una resposta per part de l’Ajuntament.
El Sr. Torrecilla afegeix que s’hi suma, i que hi ha molta gent que no participa perquè no entén el
català.
El Sr. Gómez diu que estan plantejant un tema polític. Tothom pot parlar en castellà. I dir que no
s’entén el català és mentir.
El Sr. Villaseñor afegeix que és la ciutat amb més coneixement del català.
La Sra. Castanyer informa que hi ha un canal de twitter de l’Ajuntament.
El Sr. Villaseñor informa que d’aquí a dos mesos hi ha el consell de seguretat.
9. Informació del Consell de Ciutat, grup de treball de Seguretat i data del grup de treball de
Mobilitat (ajornat)
El Sr. Villaseñor deixa per explicar la información del Consell de ciutat i la convocatòria del proper
grup de treball Seguretat.
10. Seguiment i propostes dels àmbits territorials
El Sr. Calzada es queixa de l’aparcament de vehicles de Correus al C. Ildefons Cerdà. Hi ha problemes
quan passa el camió de les escombraries. Diu que el pas de vianants de Joan XXIII falta il·luminació
i no hi ha prou visibilitat.
El Sr. Calzada es queixa de la rotonda de l’hipòdrom no hi ha passos de vianants. Va fer una instància
exposant el problema al maig i encara no li han respost. És un tema de seguretat. Se’ns ha dit que
hi ha previst un pla de mobilitat i circulació d’aquesta zona, però mentre es fa aquest pla demanem
que es facin passos de vianants.

Les properes dates del Consell de Barri són:
El 12 de març, 11 de juny, 24 de setembre i 10 de desembre.

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

11. Precs, preguntes, sobrevinguts i suggeriments
No n’hi ha.
La sessió finalitza a les 22.00h
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