CONSELL DE BARRI DEL CENTRE OEST
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 11/05/2017

Dia: dijous 11 de maig de 2017
Hora i lloc: 19h a l’ Antic Ajuntament

Assisteixen:
Mayte Pérez, Presidenta del Consell de Barri
Ricard Vidal-Ribas, Sots president del Consell de Barri
Marina Casals, Sots Directora de Participació Ciutadana
Isaac Villa, Tècnic d’acció als barris
Oriol Arechavala, Tècnic de Participació Ciutadana
David Miralles, Partit Demòcrata – PDeCAT
Jaume Asens, Assemblea Nacional de Catalunya
Marc A. Villoro, AV Centre Estació
Pep Martínez, Ateneu santcugatenc
Conxa Martinez, ICV – EUiA
Antonio Ontañón, Cup – Pc
Jaume Espina, ERC – MES
Anna Garcia, AMPA Sta. Isabel
Alfredo Bergua, Partit Popular
Antonio Gregorio. Unió Ciclista St. Cugat
Rafael Robledo, Unió Ciclista St. Cugat
Gemma Aristoy Pujol, Castellers de St. Cugat.
Punts tractats i acords:
1. Selecció de projectes per a realitzar amb el pressupost de lliure disposició del
Consell de Barri (15.000€)
Mayte Pérez, presidenta del Consell, dóna la benvinguda i explica els
desenvolupament de la sessió. Es presenten els 11 projectes que es porten a votació.
Pep Martínez de l’Ateneu comenta que la proposta de “Cinema a l’Aire lliure”, vist que

s’ha valorat en 4.000 Euros, ho consideren massa car i no la votaran tot i que la van
presentar ells.
Alfredo Bergua, del Partit Popular explica que s’abstindrà en la votació per que
considera que correspon a les entitats i no als partits polítics decidir quins projectes es
realitzen.
Es realitza la votació, en la que cada vocal del Consell pot escollir un màxim de 6 dels
11 projectes.
Resultats per ordre de vots:

Nom del projecte

Pressupost

vots

Festa de barri solidaria

1.700 € 10

Activitats de Nadal a can Quitèria.

3.000 € 8

Actuacions musicals, de poesia i/o dansa a
places del barri i/o al pati de la Casa
Jaumandreu

1.900 € 8

Música de cambra o en acústic
Activitats infantils a Can Quitèria
Realització de cursos monogràfics a les
places del barri
Posar més bancs a l'espai públic (Can Mora plaça)
Senyalitzar amb llumetes els passos de
vianants.

600 € 7
1.650 € 7
1.375 € 7
1.500 € 6
4.840 € 5

Aparells per al manteniment físic 3a edat

6.000 € 4

Piano públic

3.000 € 1

Cinema al carrer

4.000 € 1

Vistos els resultats de la votació i atès que el Consell de Barri disposa de 15.000
Euros de pressupost ordinari, s’acorda realitzar els següents projectes:

•

Festa de barri solidaria (1.700 €)

•

Activitats de Nadal a can Quitèria (3.000 €)

•

Actuacions musicals, de poesia i/o dansa a places del barri i/o al pati de
la Casa Jaumandreu (1.900 €)

•

Música de cambra o en acústic (600 €)

•

Activitats infantils a Can Quitèria (1.650 €)

•

Realització de cursos monogràfics a les places del barri (1.375 €)

•

Posar més bancs a l'espai públic. Can Mora – plaça (1.500 €)

S’acorda realitzar el següent projectes de la llista en la mesura que l’import pugui
ajustar-se al pressupost sobrant del Consell, que són 3.275 Euros.
•

Senyalitzar amb llumetes els passos de vianants. 3.275 € (inicialment
pressupostat en 4.840 €)

Sant Cugat del Vallès, 11 de maig de 2017

