
 

 

 
ACTA CONSELL DE BARRI DEL CENTRE EST 

Sessió ordinària 12/03/ 2018 
Núm. sessió: 5 
Data:   12 de març de 2018 
Hora:   19.13hh 
Lloc:   Casa de Cultura 
Hi assisteixen: 
Ferran Villaseñor, president del Consell de Barri 
Ángeles Serrano, sotspresidenta del Consell de Barri 
Èric Gómez, vocal del grup polític d’ERC-MES 
Lourdes Llorente, vocal suplent CUP 
Montse Español, vocal ICV-EA 
César Calzada, vocal del grup polític del PP 
Roberto Torrecilla, vocal del grup polític de C’s 
Joaquim Medina, vocal AVV Can Barata 
Francisco Ordoñez, vocal suplent de l’Associació veïnal Centre Est 
Alberto Valcárcel, vocal AVV Volpelleres 
Xavier Asensio, vocal Associació Aula de Sò 
Jordi Casas, vocal Grup d’Estudis Locals 
Ferran de Juan, vocal Associació de veïns de Can Magí 
Marina Casals, sotsdirectora de Participació ciutadana i Acció als barris 
Ester Castanyer, tècnica de Comunicació i Acció als Barris 
 
Excusen l’assistència: 

Aniol Pros, vocal CUP 
 
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 de les veïnes i veïns 
4. Nou servei de canguratge  
5. Acord dels projectes a executar amb els diners de lliure disposició de 2018  
6. Pla integral del barri del Monestir - Sant Francesc .  Estat de situació 
7. Estat de les obres en curs. 
8.  Pressupostos Participatius 2018-2019 
9.  Informació del Consell de Ciutat, Grup de treball de mobilitat i propera data del  grup  
     de treball    de Seguretat 
10. Seguiment i propostes dels àmbits territorials 
11. Precs, preguntes, sobrevinguts i suggeriments 
 

 

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

El president del Consell de Barri fa un repàs i dona resposta als temes plantejats a la darrera sessió 
ordinària. 
(Veure document annex) 



 

2. Aprovació  de l’acta de la sessió anterior.  
S’aprova l’acta per assentiment. 
 

3. Intervenció de veïns i veïnes. 

Sr. Canals: reclama una millor pavimentació del carrer de la Creu. És la via d’entrada al barri. No 
val l’excusa que és una actuació provisional. Cal fer un bon paviment en atenció als veïns i a la 
història d’aquest carrer, que aviat farà 200 anys. 
També demana actuació amb els arbres. 
Sr. Toni Montserrat (veí C/ Solsona): demana explicacions sobre l’arranjament de voreres que es va 
aprovar al ple. Explica que les obres s’han aturat. Es va dir que s’explicaria al Consell de Barri i diu 
que no han rebut cap informació del govern municipal. Afegeix que el carril bici de l’av. Graells ha 
creat problemes de circulació a dins del barri de Sant Domènec. 
Sr. Javier Jané (veí C/ Migdia): el C/ Migdia fa més de 10 anys que no té plaques de noms. A més el 
paviment està en mal estat. L’arreglen i al cap de dos mesos torna a estar igual. No hi ha cap 
protecció pels arbres. 
Veïns de Francesc Macià: expressen preocupació per la instal·lació d’un club cannàbic en una finca 
d’aquest carrer. La comunitat de veïns s’ha reunit i ningú no el vol. És un àmbit on hi ha molts 
infants. Han estudiat la normativa i hi ha diversos punts que els generen preguntes. 
Èric Gómez, vocal de ERC. Explica que la sol·licitud d’implantació està regular per una ordenança i 
s’ha de seguir un procediment. Cal una llicència d’activitats, que ha de garantir que l’activitat  és 
immune. Ha de passar per una comissió, de la qual en forma part com a vocal. 
Mireia (Facebook Monestir): al barri hi ha deficiència d’activitats culturals. Pregunta si algun dia es 
faran més activitats i si per festa major s’organitzaran activitats en aquest barri. També demana 
que el Xalet Negre sigui per la gent del barri i doni resposta a necessitats del barri, com una aula de 
6 a 12 anys. Afegeix que al c. Sant Llorenç també hi falten plaques de carrer. 
Ferran Villaseñor diu que al proper Consell hi haurà informació sobre el projecte de recuperar la 
casa de Av.Cerdanyola cantonada amb Av. Torreblanca. 
Mireia diu que aquest espai és insuficient. 
Claudio (veí Can Barata): demana un dispositiu DEA per al barri, donat que no tenen un fàcil accés 
a Sant Cugat. Es podria instal·lar al local social. 
Ferran Villaseñor respon que s’està treballant amb l’Aj.  Per instal·lar-lo i fer cursos de formació. 
 

4. Nou servei de cura d’infants 

Marina Casals, sotsdirectora de Participació, explica que el servei va adreçat a nens de 3 a 12 anys i 
s’oferirà durant les reunions  del Consell de Barri. Es preveu un horari de 19h a 21h.  
Per utilitzar el servei, s’ha de demanar amb antel·lació. 
La sostpresidenta, Ángeles Serrano, proposa que les entitats ho difonguin entre els seus contactes. 
 

5. Pressupost de lliure disposició 2018. 

Ferran Villaseñor presenta la proposta consensuada pel consell d’entitats que es porta a aprovació 
i que inclou els següents projectes: 
Propostes inversió 
Plaques explicatives als carrers del barri Centre Est    3000 euros 
Taula ping-pong barri Can Magí        3000 euros 
Equip àudio  (Aula de Sò)       1.500 euros 
Climatització local social Can Barata       3.500 euros 
Cadires i ordinador (Club Muntanyenc)        1000 euros 
Total:  12.000 euros 
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Propostes ordinari 
Activitats Volpelleres Batega               1000 euros 
Borsa hores Cinema a la Fresca                                  1.675 euros 
Festa infantil de Can Magí (AVV Can Magí)               1.300 euros 
Exposició Delphi  (GEL)                                500 euros 
Activitats  Dona i contra Racisme (Gilgal Solidari)       1000 euros 
Jornada passat romà (Ass. Egiptologia)       1.675 euros 
Tallers i jocs Can Barata (AVV Can Barata)          850 euros 
Total: 8000 euros 
 
Francisco Ordóñez (AVV Centre Est) demana si es farà votació per projecte o una votació global. 
Ferran Villaseñor respon que es fa una sola votació conjunta. 
La proposta s’aprova per majoria, amb el vot en contra de l’AVV Centre Est i les abstencions de 
ERC, Ciutadans, PP. 
 
6. Pla integral del barri del Monestir /Sant Francesc, estat de situació. 
La sotsdirectora de Participació Ciutadana, Marina Casals, exposa l’estat de les diferents obres i 
projectes del Pla del Barri que es troben en procés d’execució. 
Gespa artificial a la pista de Sant Francesc:  S’ha fet obra civil i els propers dies posaran la gespa 
artificial i elements esportius. L’obra acabarà a finals d’abril-principis de maig. 
Carril bici a Can Magí: la setmana que ve comencen a asfaltar. Estarà llest a finals d’abril. 
Horts socials a Ildefons Cerdà:  del 21 de març al 6 d’abril es podran presentar sol·licituds per 
cultivar els horts.  S’adjudicaran per sorteig entre els sol·licitants el dia 11 d’abril. 
 
 Projectes en redacció i estudi: 
 
-Projecte de vianantització de l’Avinguda Cerdanyola: s’han fet diverses reunions amb els veïns i 
amb els comerciants per recollir les seves aportacions. Ara s’està acabant de definir el projecte 
bàsic de tota l’avinguda i el projecte executiu de la primera fase.  La previsió és tenir-los pels volts 
de Setmana Santa. 
-Coberta pista Sant Francesc: s’està redactant el projecte de la futura coberta. La previsió és poder 
fer les obres al 2019.  
 
Andreu Sierro  (AMPA Collserola) demana informació detallada del projecte de coberta de les 
pistes de Sant Francesc. Comptàvem fer una reunió in situ per plantejar les coses que ens 
preocupen. 
Ferran Villaseñor proposa que l’AMPA assisteixi a la propera comissió del Pla Monestir Sant 
Francesc, el 3 d’abril. 
Francisco Ordóñez (AVV Centre Est) expressa la preocupació dels veïns pels arbres de l’Av. 
Cerdanyola i demana que es replantin en altres zones, com al parc de la Pollancreda. 
Marina Casals diu que està previst replantar els arbres. 
7. Estat de les obres en curs  

Ester Castanyer, tècnica de l’Oficina de Barris, explica l’estat de les següents obres. 
 



 

 
 

8. Pressupostos participatius 2018-2019 

Al Pressupostos Participatius de ciutat s’han prioritzat 3 projectes de l’àmbit territorial del barri 
del Centre Est. 
-Joc i esport a Volpelleres 
-Soterrar el cablejat del carrer Joan XXIII (Sant Francesc) 
-Carril bici i vianants entre Can Magí i Coll Favà. 
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Ferran Villaseñor anima als membres i les entitats del Consell que votin els 3 projectes del  Centre 
Est i desitja que hi hagi moltes votacions. 
 

9. Informació del Consell de Ciutat, grups de treball de Seguretat i Mobilitat 

El president deixa sobre la taula la informació del Consell de Ciutat, en no ser-hi el representant 
del  Consell de Barri en aquest òrgan de participació.  
Comenta els temes tractats al darrers grups de treball de Seguretat i Mobilitat. 
Javier proposa reobrir el carrer on es feia el botellot. 
Ferran Villaseñor 
Andreu Sierro diu que la ruta del botellot sempre és la mateixa i està molt focalitzada en un punt i 
lligada a un model d’oci concret. Creu que amb un altre model d’oci es podria mitigar molt i 
quedaria molt més repartit. No hi ha cap model alternatiu d’oci. 
Mireia (Facebook Monestir): el problema del botellot no és només de soroll, sinó també de 
desperfectes a la via pública. 
Roberto Torrecilla (C’S): a Sant Cugat tenim un problema de seguretat. El nostre grup portarà al 
Parlament una proposta perquè s’augmenti la ratio de policia que hi ha a Sant Cugat. Per població 
ens correspondrien 220 policies i actualment n’hi ha 160. 
Victor, veí: pregunta si hi ha la intenció de posar més càmeres de seguretat, ja que podria 
solucionar el tema de la venda de drogues en alguns punts. 
Ferran Villaseñor: no consta que hi hagi demanda de més càmeres de seguretat,  a banda de la 
dificultat que té la instal·lació d’aquests aparells perquè es necessita una autorització especial.  
Josep Canals afirma que el model de ciutat per als joves s’ha de solucionar. S’ha de buscar un 
model que doni resposta a les necessitats del jovent, ja que a Sant Cugat no s’ha definit mai. 
Demana als partits que apretin en aquest tema i facin les seves propostes. 
 
Ferran Villaseñor demana als vocals que envïin els temes a tractar al proper consell de Seguretat, 
que es convocarà pel 10 d’abril. 
Carril bici per c. Abat Escarré és un nyap, perquè es dirigieix tot el trànsit  per carrers estrets  
Passen cotxes a molta velocitat per Joan XXIII,  a causa del carril bici.Hi ha temes de seguretat que 
no s’han tingut en compte. S’han demanat zones de descàrrega davant de l’escola Collserola. 
El president Ferran Villaseñor diu que plantejarà aquest tema al proper ple perquè no s’ha rebut 
cap resposta per part de l’equip de govern. 
César Calzada (PP) critica que  tot el trànsit hagi de passar per darrera l’escola Collserola. Diu que 
amb els canvis de circulació, per fer una distància de 50 metres en cotxe, et trobes que has de fer 
una volta d’un quilòmetre. Només pe r salvar dues places d’aparcament i dos contenidors 
d’escombraries. 
Èric Gómez (ERC) lamenta que  cap representant de  l’equip de govern  assisteixi al Consell de Barri 
a donar resposta i s’hagi de recórrer al ple municipal per demanar explicacions. 
Ferran Villaseñor diu que convidaran a la regidora de Mobilitat al proper Consell perquè expliqui la 
implantació de  zones verdes. 
 

10. Seguiment dels àmbits territorials.   

No hi ha cap intervenció. 
 



11. Precs i preguntes 

Aldo Ciprian demana tenir la presentació del Consell de Barri abans de la sessió ordinària.  
Ferran Villaseñor respon que ho tindrà en compte. 
Francisco Ordóñez pregunta al president del Consell de Barri per què no va assistir a la  festa de  
presentació del  Pla del Barri Monestir- Sant Francesc. També apunta que l’ordenança de terrasses 
hauria de preveure no només els bars i locals de restauració sinó també les botigues que ocupen la 
calçada com les fruiteries. Per últim, reclama una normativa sobre l’ús de les bicicletes a la ciutat. 
Ferran Villaseñor explica que no va assistir-hi perquè creu que les festes s’han de fer al final de les 
obres i no al principi. No sap si va ser encertat o no. Diu que l’únic importat és que es facin les 
obres. 
Josep Canals creu que a l’acte es va trobar a faltar al president del Consell de Barri i que és un 
error que no hi assistís cap representant del Consell. 
Èric Gómez (ERC) afirma que  l’acte va ser un acte  polític. Critica que l’equip de govern vingui a fer-
se una foto al barri i que, en canvi, no assisteixin a les sessions del Consell de Barri. 
A les 21.20 s’aixeca la sessió.  
 
 
Sant Cugat,  12 març 2018 
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RESPOSTES A PREGUNTES DEL DARRER CONSELL DE BARRI DEL CENTRE EST 12/12/2017 

 
1. Arbrat carrer de la Creu 
2. Manteniment de parcs i voreres Coll Favà 
3. Contenidors carrer de la Creu 
4. Recollida de voluminosos a Monestir-Sant Francesc 
5. Paviment carrer Montserrat 
6. Abocador zona límit Cerdanyola 
7. Aparcament vehicles de Correus 
8. Manca de llum al carrer Joan XXIII 
9. Problemes de mobilitat al carrer Borrell 
10. Mobilitat al barri Monestir 
11. Bicis a Francesc Macià 
12. Mobilitat a rotonda de l’Hipòdrom 
13. Control de velocitat al carrer Joan Amades 
14. Robatoris a Can Magí 

 

1. Arbrat carrer de la Creu 

Pregunta: Sol·liciten que canviïn els arbres que hi ha ara (perers) perquè quan cauen els fruits 
embruten molt. S’exposa que li van dir que es faria campanya de recollida quan fos època però 
torna a demanar que els substitueixin. 
Resposta: No està prevista la substitució dels arbres del carrer de la Creu. 

 

2. Manteniment de parcs i voreres Coll Favà 

Pregunta: No es fa manteniment de les zones verdes del barri, les voreres estan aixecades per 
les arrels i el barri té poca il·luminació. 
Resposta: A les zones verdes es realitza un manteniment adequat però cal tenir en compte que 
són prats i no gespa. En referència a les voreres i la il·luminació, està en estudi 
 

3. Contenidors carrer de la Creu 
Pregunta: Amb la reurbanització del carrer s'han tret els contenidors i això fa que els veïns no 
sàpiguen on han d'anar a llençar la brossa i que la pizzeria Dominos la deixa allà mateix. 
Resposta: Els contenidors estan desplaçats uns metres i el servei es presta amb normalitat. 
 

4. Recollida de voluminosos a Monestir-Sant Francesc 
Pregunta: Diversos veïns consideren que el sistema actual no funciona i demanen reconsiderar-
ho i tornar al sistema que hi havia abans. 
Resposta: Es realitza un seguiment del servei de recollida de voluminosos, funcionant 
perfectament i tenint uns resultats molt favorables. 
 

 

5. Paviment carrer Montserrat 

Pregunta: El paviment del pas de vianants del carrer Orient/ Montserrat està aixecat i és 
perillós. També denuncia que hi ha allà mateix un sac de runa d'obra des de fa temps i que la 
gent el fa servir de petit abocador. 



Resposta: No està previst actualment realitzar l’arranjament del pas de vianants. 
 

6. Abocador zona límit Cerdanyola 

Pregunta: Denuncien un abocament de runa el dia 8/12 i sol·liciten si es pot tancar l'accés a la 
zona, ja que la zona per accedir està dins el límit de Sant Cugat 
Resposta: S’està estudiant la situació i les possibilitats de tancament. 

 
7.  Aparcament vehicles de Correus 

Pregunta: Els vehicles de Correus tenen un espai reservat per aparcar davant l'edifici, a Ildefons 
Cerdà, però acaben ocupant llocs que no els pertoquen i la via pública. S'ha de resoldre. 
Resposta: La reserva d’estacionament no obliga a que els vehicles hagin d’aparcar en 

aquesta zona. Els vehicles de Correus, com qualsevol altre vehicle particular o d’empresa, 
poden aparcar a la via pública sempre que l’espai estigui habilitat per l’aparcament. 
 

8. Manca de llum al c/ Joan XXIII 

Pregunta: El pas de vianants està poc il·luminat i és perillós. S'hauria de posar més il·luminació. 
Resposta: S’ha analitzat i es millorarà 
 

9. Problemes de mobilitat al c/ Borrell 

Pregunta: Els veïns es queixen que des que s'ha reformat la vorera i s'ha creat espai per aparcar, 
tenen moltes dificultats per entrar i sortir dels seus pàrquings. 
Resposta: S’ha analitzat i els espais compleixen amb les normatives vigents. 
 

10. Mobilitat al barri Monestir 

Pregunta: Demanen que el Pla de millora del barri prioritzi la mobilitat i les infraestructures per 
a poder aparcar. Cal més aparcament. 
Resposta: Es tindrà en compte 
 

11. Bicis a Francesc Macià 

Pregunta: Van pel mig de la vorera i és perillós. Demanen que es revisi aquest carril 
Resposta: Els usuaris de la bici han de circular pels espais que tenen habilitats. 

 
12. Mobilitat a rotonda de l'Hipòdrom 

Pregunta: No hi ha pas per als vianants i és perillós per la gent que va caminant per allà. Van 
entrar una petició demanant resoldre-ho el 30 de maig i diu que no han rebut resposta 
Resposta: Hi ha un estudi d’una proposta per millorar la circulació dels vianants en aquesta 
zona. És una actuació complexa i no és d’excussió ràpida. 

 
13. Control de velocitat al c/ Joan Amades 

Pregunta: Demanen un semàfor a la rotonda que ajudi a controlar la velocitat dels vehicles que 
circulen per aquest carrer. 
Resposta: No està prevista la instal·lació d’un semàfor. 
 

14. Robatoris a Can Magí 
Pregunta: Els veïns exposen que estan patint molts robatoris a les cases i denuncien poca 
presència policial. Demanen més policia i càmeres de seguretat al carrer. 
Resposta: Aquest tipus d’informació es treballa i es facilita de forma veraç i ordenada als 
Grups de Treball de Seguretat perquè la informació ha de ser detallada i motivada per evitar 
mal entesos i que es pugui mal interpretar. 


