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ACTA CONSELL DE BARRI DEL CENTRE EST 

Sessió ordinària 12/09/ 2017 
 
Acta de la reunió ordinària del Consell de Barri Centre Est 
 
Núm. sessió: 3 
Data:   12 de setembre 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 
Marina Casals Tres, sots directora de Participació ciutadana i acció als barris 
 
Susanna Pellicer, vocal grup PDeCat 
Mireia Ingla, vocal suplent grup ERC-MES 
César Calzada, vocal grup PP 
Roberto Torrecilla, vocal del grup  C’s  
 
Andreu Sierro, AMPA de l’Escola Collserola 
Antonio Lucas, Associació de veïns de Coll Favà 
Maria Angeles Palacios, Associació de veïns de Sant Cugat Centre 
Francisco Ordoñez, suplent Associació veïnal Centre Est 
Diego Ortega, Associació de veïns Can Barata 
Antoni Gual, Associació de comerciants del Monestir 
Francesc Carol, Associació d’Egiptologia 
Xavier Asensio, Associació Musical Aula de so 
Mireia Gallego, Associació de veïns del Monestir 
Francesc López Cano, Associació de veïns de Can Magí 
Ferran de Juan Fane, Associació de veïns de Can Magí 
Marisol Costarrosa, Associació animalista PAS 
Alex Cuesta, Associació animalista PAS 
 
Excusen l’assistència: 
Rebeca Galán, secretària  
El grup d’ICV-eua 
 
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.- Modificacions dels reglaments participatius amb afectació als consells 
5.- Estat d’execució del Pla integral del barri del Monestir-Sant Francesc 
6.- Proposta de Memòria econòmica i calendari d’execució del Pla integral del barri del 
Monestir-Sant Francesc 
7.- Estat d’execució del pressupost de lliure disposició 2017 
8.- Pressupostos participatius 2018-2019 
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9.- Informació sobre el butlletí informatiu del Consell del Barri 
10.- Convocatòria del grup de treball de Seguretat i grup de treball de Mobilitat 
11.- Designació d’una/a representat del Consell de barri al Consell de Seguretat i 
Convivència (propostes del plenari i votació dels candidats/es, si s’escau) 
12.- Seguiment i propostes dels àmbits territorials 
13.- Precs, preguntes, sobrevinguts i suggeriments 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- Seguiment dels temes tractats en l’anterior Consell de Barri 
 
El Sr. Villaseñor comenta els temes a tractar al ple: 
 

- Diners de lliure disposició: ja està aprovat 
- Avinguda de Cerdanyola: no hi ha hagut cap canvi substancial, no s’ha aprovat 
- Estudi de mobilitat: s’està fent 
- Gespa a la pista de Sant Francesc: no està en el Pla d’equipaments 
- Cobertura de les pistes a l’escola 
- Casa de l’Avinguda de Cerdanyola com a centre cívic: l’Ajuntament està en 

tràmit d’adquisició 
- Millores a la plaça del Coll, 50.000 euros 
- Butlletí del consell de barri: serà diferent als anteriors i hi ajudarà l’Ester 

Castanyer 
- Videocàmeres 
- Fem barri: va quedar molt bé 
- Endarreriments del Pla integral del barri del Monestir 
- Sorolls per la festa major al parc Ramon Barnils 
- Soroll i olors al Mercat Pere San 

 
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta del consell anterior 
S’aprova l’acta anterior 
 
3.- Intervenció dels veïns i veïnes (precs i preguntes previ) 
 
La Sra. Palacios comenta que ha fet un escrit de valoració de la Festa Major on 
exposava que hi ha molt de soroll a la Plaça Barcelona fins a les cinc de la matinada i 
a les cinc del matí passen els camions de les escombraries. Hi ha un gran “derroche” 
per la Festa Major. No s’està avançant gens en el tema del soroll. Comenta que si no 
es soluciona hauran de posar recurs al Síndic de Greuges.  
La Sra. Gallego manté que hi ha falta de comunicació entre l’Ajuntament i els veïns del 
barri Monestir -  Sant Francesc. Els temes que vol exposar són: 
- tala d’arbres a la Plaça del Coll, agraeix a la Sra. Paraira la informació però no s’ha 
fet el que s’havia dit,  
- Les obres de remodelació de la Plaça del Coll no són el que s’havia demanat. Espera 
que no estiguin acabades. Considera que el que s’ha fet és una presa de pèl pels 
veins 
 
 -Pistes Sant Francesc. No s’ha fet res del cobriment, tot i que està promès des de 
2014. 
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Xalet Negre, no es fa programació de cursos per al barri. Només se n’han programat 
cinc. Es van fer uns qüestionaris als usuaris però no se’ls ha fet cas i demana que el 
Xalet Negre sigui per a activitats i entitats del barri 
 - butlletí, no s’ha fet el telegram, no hi ha reunió,  
-Hi ha un problema amb el comerç, que no s’incentiva. Demana que hi hagi 
comunicació i saber les previsions d’allò que es farà al barri.  
El Sr. Jordi Barba, del públic, exposa que és veí de Sant Cugat des del febrer i que va 
venir-hi tot buscant tranquil·litat i viu al parc Ramon Barnils i hi ha poca tranquil·litat i 
suggereix de buscar altres espais per a la festa major. Demana que els urinaris no es 
col·loquin a les portes de les cases.  
El Sr. Josep reflexiona que la casa de l’Avinguda de Cerdanyola que l’Ajuntament vol 
comprar per fer-hi un centre cívic no té sentit d’usar-lo com a activitats socials perquè 
és vella i petita. 
La Sra. Ángeles Serrano diu estan empipats amb les  obres que s’han fet a  la plaça 
del Coll. Diu que espera que les obres no estiguin acabades. Es queixa perquè han 
tret tots els xipresos i no els ferros i hi ha risc d’ensopegar.. Tampoc han tret els 
parteres  que serveixen per als “porreros” com a urinari. No s’ha millorat  res del parc 
infantil, només s’hi ha fet una nova porta.  No es veu el pla de millora del barri en 
marxa per causes polítiques i  el barri està deprimit. Espera una resposta per part de 
l’Ajuntament.  
El Sr. Lucas (AVV Coll Favà) comenta que a Coll Favà les restes d’escombraries 
després de la Festa Major són un problema perquè no es neteja bé i el barri encara 
està brut. La solució seria regar per netejar. Pel que fa al manteniment del barri, 
considera que el personal que rega no ho fa bé i caldria vigilar que ho faci bé per tenir 
el barri bonic.  
L’aparcament de la RENFE és una pena perquè hi ha moltes xeringues, pintades i un 
incivisme terrible generalitzat.  
El Sr. López (AVV Can Magí)  fa diverses reivindicacions:  
- En relació als problemes d’ aparcament; diu que tant els empleats d’ Egarsat com els 
de Condis usen els aparcaments disponibles al barri i no en queden per al veïnatge, 
per això volen la implantació de la zona verda per resoldre aquest tema;  
-Denúncia l’abocador descontrolat que hi ha a  la zona limítrof amb Cerdanyola, hi ha 
rates, runes, productes abandonats i va in crescendo i per això demana que 
l’Ajuntament de Sant Cugat faci un requeriment a l’Ajuntament de Cerdanyola per 
netejar-ho; 
 - tema tala d’arbres, hi ha arbres morts, caldria podar els eucaliptus, hi ha massa 
branques;  
- tema campanya caques dels gossos, és un problema de salut pública. 
El Sr. Sierro  (Ampa Collserola) comenta diversos temes: 
 - Hi ha hagut un canvi d’entrada de l’acollida de l’alumnat al costat de la porta de la 
cuina i hi ha escombraries i ampolles del “botellot”,  per això demana que es netegi a 
l’hora d’entrada dels nens;  
- Que hi hagi més seguretat als jardins del Vallès perquè s’hi ven droga i ho comentarà 
al grup de treball;  
- En la campanya per reduir el soroll caldria posar lones a l’Avinguda Cerdanyola en un 
gest de pensar en la gent del barri;  
- Que es vianalitzi el carrer Abat Escarré;  
- Afegeix que encara estant esperant que es facil el  carril bici previst en aquest sector.  
Per últim demana que se’ls comuniqui totes les actuacions  que es planifiquen al barri.  
El Sr. Ordóñez comenta diversos punts:  
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- El parc infantil esdevé a la nit  una zona no il·luminada i hi van els adults i no és 
segur;  
-El parc de la Pollancreda ha perdut el 40% de massa arbòria. Els arbres es moren 
perquè no es cuiden i els que queden són perillosos i la causa és la falta de tala, 
malalties, branques que cauen per falta de rec; 
 -Falta de manteniment dels parcs per a gossos on caldria neteja i desinfecció;  
- Aquest estiu hi ha hagut una plaga de paparres i l’Ajuntament hi va actuar. Tot això 
és causat pel canvi de direcció de l’Ajuntament en zones verdes.  
Hi ha perill imminent de caiguda de branques per mala poda perquè no té l’equilibri 
natural. 
La Sra. Ingla demanarà al grup d’ERC-MES de Cerdanyola que actuï en relació a 
l’abocador que hi ha als límits entre Cerdanyola i Sant Cugat. Quant als problemes 
d’aparcament, s’han establert zones verdes en determinades zones i ara s’afegirà Can 
Magí. 
Per part d’un membre es demana el cens de les empreses que hi ha a la zona limítrof 
amb Cerdanyola.  
El Sr. Calzada informa que han fet un escrit a l’Ajuntament per demanar que es 
solucioni el pas de la rotonda de l’hipòdrom i esperen resposta. Demana que es posin 
passos de vianants amb semàfors intermitents.  
El Sr. Villaseñor demana al PDeCAT que doni resposta si en tenen. I ell comenta que: 
* amb la crisi es va retallar el pressupost per a la zona verda en un 30% i demana més 
diners 
* quant al Pla integral del barri demana paciència i encara hi ha camí de recorregut 
* Plaça del Coll: entenc que la plantació es farà quan sigui l’època adequada 
* pista Sant Francesc: el 2017 ja estava en el pressupost, per tant no està tot perdut 
* butlletí: hi ha un grup de facebook de nova creació i un telegram. La propera setmana 
es tindrà data de convocatòria del consell de redacció i del grup de facebook 
* resposta al veí Jordi: és difícil de conciliar oci i descans 
* zona limítrof amb Cerdanyola: s’han fet gestions entre els dos ajuntaments  
* zones verdes: manteniment jardins, a la propera reunió es tornarà a parlar. El tema 
de les xeringues es parlarà en el grup de seguretat i amb l’AMPA 
* aparcament: hi ha els ulls de la ciutat per canalitzar les queixes 
* botellot: es parlarà en el proper consell 
* vianalització: carrer Abat Escarré, ho trasmetrà a l’àmbit 
* Jardins del Vallès: cal més il·luminació i més policia 
 
El Sr. Josep vol saber les dades de qualitat de l’aire de l’estació meteorològica de les 
pistes de Sant Francesc. Li diuen que es mesura per part  del Servei meteorològic de 
Catalunya i es pot consultar a la seva web. El Sr. Calzada acusa el govern de 
deixadesa de funcions. Oficialment caldria traslladar les queixes directament al plenari. 
S’ha aconseguit treure la prohibició d’aparcament de la Delphi.  
La Sra. Pellicer diu que no hi ha deixadesa de funcions per part del govern. No té 
resposta per a tot i han sorgit problemes però a vegades es magnifiquen. Hi ha un pla 
sobre els arbres.  
El Sr. Alvaro Benejam (PP) diu que les coses funcionen a mitges, no s’arreglen les 
voreres, poden arbres. Cal complir les competències obligatòries.  
Es passa al punt 11. 
 
11.- Designació d’una/a representat del Consell de barri al Consell de Seguretat i 
Convivència (propostes del  
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plenari i votació dels candidats/es, si s’escau) 
Es demana qui es vol presentar i s’hi presenten el Francisco Ordóñez com a titular i el 
Francesc Carol com a suplent. I queda en ferm.  
 
10.- Convocatòria del grup de treball de Seguretat i grup de treball de Mobilitat 
Dates del 3 i 10 d’octubre respectivament.  
 
4.- Modificacions dels reglaments participatius amb afectació als consells 
El president es compromet a donar informació sobre aquest tema en el proper consell 
 
5.- Estat d’execució del Pla integral del barri del Monestir-Sant Francesc 
Es crearà una comissió de seguiment mensual per l’execució de les obres del Pla del 
Monestir. La primera reunió serà el primer dimarts d’octubre, que és dia 3, i es farà al 
Xalet Negre. El president proposta com a representant del Consell de Barri a la 
comissió a la Mireia Gallego, que accepta el nomenament. 
 
6.- Proposta de Memòria econòmica i calendari d’execució del Pla integral del barri del 
Monestir-Sant Francesc 
La comissió de seguiment es convocarà properament i rebrà la informació sobre 
l’execució de les obres del Pla del Barri. 
Torn de paraules: 
El Sr. Calzada proposa que des del Consell de Barri es sol·liciti al ple de l’Ajuntament 
que es doni resposta a les demandes del barri i que s’informi sobre la memòria 
econòmica.  
La Sra. Ingla pregunta com es faria el que proposa el Sr. Calzada 
El Sr. Villaseñor comenta que cal acabar de lligar-ho. Farà la consulta al Sr. Damià 
Calvet sobre la situació  en què es troba la memòria.  
La Sra. Pellicer comenta que en la primera reunió de la comissió de seguiment es 
presentaran les 50 propostes el dia 3 d’octubre a les 19h i  a continuació s’aprovarà en 
un ple al novembre o desembre.  
La Sra. Gallego pregunta si hi ha un pla integral i si l’actuació que s’ha fet a la plaça 
del Coll no forma part del pla. Pregunta si es tornarà a reformar la plaça.  
El Sr. Ordoñez diu que està d’acord amb el plantejament de la Sra Gallego. 
El Sr. Villaseñor diu que no té informació per poder respondre a la Sra.Gallego.  
 
7.- Estat d’execució del pressupost de lliure disposició 2017 
La Sra Marina  Casals explica el seguiment dels projectes de lliure disposició del barri. 
El Sr. Ordóñez pregunta en quina situació estan els projectes  presentats per la Xarxa 
barri de Sant Francesc i Monestir 
La Sra. Casals informa que dels sis projectes de lliure disposició, tots s’estan definint 
amb entitats proposades, alguns per calendari o executats i altres pendents de definir.  
El Sr. Asensio de l’Aula de Sò informa que s’han fet els tallers d’engalanament de 
carrers en què han participat persones amb discapacitat. De cara a la Festa del Barri  
hi ha altres activitats com la gimcana per donar a conèixer el comerç local, i el 
pessebre vivent que es farà per Nadal amb avis de la residència de Sant Rosa.  
 
8.- Pressupostos participatius 2018-2019 
La Sra. Casals els explica. S’ha incorporat que es publicaran totes les propostes   a la 
web del procés.  Hi haurà projectes de ciutat i projectes de barri. es prioritzaran tant en 
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un com en un altre 15 projectes i se n’executaran 5.  A meitat d’octubre es farà la 
recollida de propostes i es començarà el procés participatiu. 
Explica l’estat d’execució de diversos projectes de l’anterior edició dels Pressupostos 
Participatius com els carril bici i els horts urbans. El projecte de l’amfiteatre ha 
incorporat millores, com a ús diürn. 
9.- Informació sobre el butlletí informatiu del Consell del Barri 
Es farà un butlletí  menys polititzat per donar-li un altre enfocament. Es crearà un grup 
de Facebook i Telegram. Des de l’Ajuntament s’ha ampliat el número de persones que 
treballaran en l’elaboració del butetí.  
 
12.- Precs, preguntes, sobrevinguts i suggeriments 
No n’hi ha cap.  
 
El Sr. Villaeñor informa que les dates del grup de seguiment de Seguretat i Mobilitat 
seran el 3 i el 10 d’octubre respectivament. Demana que els representants hi vagin 
amb temes a tractar.  
El proper Consell  de Barri serà al desembre, però abans n’hi haurà algun 
d’extraordinari.  
 
Es tanca la sessió a les 21:15 h 
 
Acords i compromisos 
Per al Consell Local de Seguretat i Convivència es designa el Sr. Francisco Ordóñez 
com a titular i el Sr. Francesc Carol com a suplent. 
Per a la Comissió de seguiment mensual del Pla integral del Barri del Monestir i Sant 
Francesc es designa com a representant a la Sra. Mireia Gallego.  
Enviarà per email les dates del Consell Local i de la Comissió. 
El proper consell serà al desembre, però abans n’hi haurà algun d’extraordinari per a la 
memòria econòmica.  
El president es compromet a donar informació en el proper consell sobre modificacions 
dels reglaments participatius amb afectació als consells. 
 
 
 


