CONSELL DE BARRI DEL CENTRE OEST
ORDRE DEL DIA 20/04/2017
Sessió ordinària

Dia: dijous 20 d’abril de 2017
Hora: 19h Lloc: Antic Ajuntament
Signen l’assistència:
Mayte Pérez, presidenta del Consell
Joan Puigdomènech, Comissionat de Participació Ciutadana
Marina Casals, Sots directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris.
Oriol Arechavala, Tècnic de Participació Ciutadana
Jaume Asens. ANC
Alfredo Bergua, PP
Fina M. López, A.V.E.
Lola sancha, PSC
Sergio Blázquez, C’s
Pep Martínez Rosique, Ateneu SC
Maria Vidal, ERC
Antonio Ontañón, CUP
Conxa Martínez. ICV- EUiA
Antonio Gregorio, Unió Ciclista St. Cugat
Gemma Aristoy, Castellers.
Excusa l’assistència:
David Miralles, PDeCAT - Demòcrates
Gravació complerta de la sessió:
http://www.ivoox.com/18574850
Temes tractats i acords:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta del Consell anterior.

S’aprova l’acta enviada sense cap esmena.
2. Programa d’habitatges buits.
Natalia Martínez, Responsable Suport Entitats i Àrea de captació d'habitatges
d’Habitat3, explica el programa de mobilització de pisos buits a sant Cugat. La
Fundació Habitat3 gestiona aquest programa municipal que consisteix en
localitzar habitatges buits i realitzar la intermediació per a que es puguin posar
a lloguer per a persones amb necessitats socials que no poden accedir al
mercat lliure ni al mercat de VPO.
Es convida a tots els assistents a fer difusió del programa.
3. Explicació dels projectes presentats per realitzar amb el pressupost de
lliure disposició del Consell de Barri.
S’explica la sessió de treball amb entitats que es va realitzar el 14 de març i es
comenten les propostes rebudes, que són un total de 22 que es corresponen
amb 19 projectes. D’aquests, 9 són viables tècnicament, 2 són viables en
funció de com es concretin, 3 són actuacions que assumeix el propi ajuntament
i 5 no són assumibles dels del Consell de barri.
Encara s’està treballant en la validació tècnica dels projectes i s’ha previst una
sessió extraordinària per a escollir els projectes guanyadors per al dia 11 de
maig de 2017.
4. Explicació de la nova ordenança de tinença responsable d’animals.
Joan Puigdomènech, Regidor de Medi Ambient, explica la Nova ordenança de
la protecció i tinença responsable d’animals que es troba en període
d’al·legacions i que entrarà en vigor en breu. Es presenten les principals
novetats, que fan referència a la regulació de l’accés dels gossos en funció
dels tipus d’espais i establiments, a la regulació dels límits d’animals domèstics
que es poden tenir per habitatge i al control de les colònies dels gats ferals.
5. Elecció d’un/a representant suplent per al Consell de Ciutat.
S’elegeix com a representant suplent per al Consell de Ciutat al Sr. Ricard
Vidal.

6. Precs, preguntes, sobrevinguts i suggeriments.
Pla d’equipaments
Joan Puigdomènech explica que s’inicia un procés participatiu per a definir el Pla
d’Equipaments de la Ciutat per als propers 6 anys. S’han previst diversos espais
de treball per barris i per àmbits sectorials. Es realitzarà una sessió al barri del
centre oest el proper 2 de maig, i es convida als membres del Consell a assistirhi.
Es debat sobre el marge de decisió d’aquests espais i la incidència que el procés
participatiu tindrà el Pla d’equipaments.
Carxofada solidària
Mayte Pérez, presidenta del Consell, explica la carxofada solidària que es va
realitzar al barri amb el pressupost de lliure disposició del Consell de barri. Hi van
participar més de 100 persones i es van recaptar 525 euros per a Intermón
Oxfam.
Precs diversos
Es comenta que el xiprer de Can Quitèria te molts insectes i cal fer-hi alguna
actuació.
Es consulta sobre l’estat del Museu Grau Garriga i la data d’obertura.
Es demana que per a la Festa major es prevegi alguna activitat a la Plaça de Can
Quitèria.
Es demana que en la programació dels músics de carrer també es tingui en
compte les places del centre (Barcelona i Can Quitèria), ja que també han de
formar part de l’eix de vianants.
Es comenta la problemàtica de l’aparcament de la Plaça de Can Quitèria, ja que
tanca els diumenges, dissabtes i festius, i per tant no es dóna servei en uns dies
que són importants per al comerç/restauració, i que és un barri amb problemes
d’aparcament.
Es comenta que, si no es possible posar una lona per fer ombra als jocs infantils
de Can Quitèria, es podria mirar de posar arbrat que reforci l’ombra.

Sant Cugat del Vallès, 20 d’ abril de 2017

