
 

CONSELL DE BARRI DEL CENTRE OEST 
 

ORDRE DEL DIA 20/07/2017 
Sessió ordinària 

 
 

Dia: dijous 20 de juliol de 2017 

Hora: 19h Lloc: Antic Ajuntament 

 

Signen l’assistència: 

Mayte Pérez, presidenta del Consell 

Ricard Vidal-Ribas, sotspresident del Consell 

Oriol Arechavala, Tècnic de Participació Ciutadana 

Isaac Villa, Tècnic d’Acció de Barris 

Eva Lafuente Ballestero, ERC-MES 

Sergio Blázquez, C’s 

Conxa Martínez. ICV- EUiA 

David Miralles i Carbonell, PDECAT-Partit Demòcrata 

Alvaro Benejam Peretó, PP 

Pep Martínez Rosique, Ateneu SC 

Jaume Asens. ANC 

Antonio Gregorio, Unió Ciclista St. Cugat 

Anna Gracia, AMPA Escola Sta. Isabel 

Anna Cuxart Jardí, Veïna 

Elsa Tarrida, Veïna 

Antonia Causadin Tortajada, Veïna 

Joan Ferrè Giralt, Veí 

Charo Díaz Perera, Veïna 

Enriqueta Díaz, Veïna 

 

 

Assumptes previs: 

Amb l’assistència d’un veí amb mobilitat reduïda i  al no disposar l’edifici d’ascensor o 

algun sistema que permeti l’accessibilitat a la planta primera on està la sala de plens, 

la sessió es va realitzar a una sala a la planta baixa. Al no estar programat, aquesta 



 

sala no disposa de projector per a que els assistents puguin seguir la presentació de 

powerpoint i tampoc disposa dels equips de gravació d’àudio.  

 

Temes tractats i acords: 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta del Consell ant erior. 

S’aprova l’acta enviada sense cap esmena. 

 

2. Respostes a preguntes del darrer Consell. 

Es facilita a tots els assistents un document on estan les preguntes i les 

respostes del darrer Consell i es fa un petit resum de cada un dels punts: 

1. Xiprer plaça Can Quitèria 

2. Ombra als jocs infantils de Can Quitèria 

3. Pàrquing Can Quitèria 

4. Museu Grau Garriga 

5. Festa Major 

6. Músics al carrer 

 

3. Dació de compte de les darreres sessions dels gr ups de treball de 

Qualitat urbana i Projectes de lliure disposició. 

 

S’expliquen les sessions dels diferents grups de treball realitzats. 

 

22/06/2017 – Grup de treball de Projectes de lliure disposició 2017 

- Festa de barri solidària (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€9 

- 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€) 

- Senyalitzar amb llumetes els passos de vianants (3.275€) 

 



 

04/07/2017 – Grup de treball de Qualitat urbana. 

Es tracten els següents temes: 

- Regulació de la circulació de bicicletes, patinets, etc 

- Ampliació de l’horari del pàrquing de Can Quitèria 

- Ampliació de la zona arbrada de Can Quitèria per augmentar l’ombra 

al parc infantil 

- Trànsit i aparcament zona peatonal 

- Recollida voluminosos 

- Enjardinament zona noves escales parc Enrest Lluch 

- Parada busos estació FGC 

- Brossa al voltant dels contenidors 

- Incivisme del veïnat amb certes activitats 

- Estat del xiprer 

- Cruïlla carrer d’Àngel Guimerà i carrer de Villà 

- Adoquins que sobresurten al carrer de Xerric i paviment que es mou 

al carrer de Martorell 

- Ratolins 

- Olor a pixum a Rambla de Can Mora 

- Accés voreres al pas de vianants avinguda de Gràcia 

- Aparcament a xamfrans 

 

 

4. Informació sobre projectes actuals 

+ Nou espai enjardinat al carrer Manel Farrés 

- Millora de la connexió entre l’Avinguda Lluis Companys i el Parc 

Central 

- Nou arbrat i plantes arbustives i entapissant 

- Jardineria vertical 

- Tres bancs per seure-hi 

- Previsió de finalització: Juliol 2017 

- Cost de les obres: 94.000€ 

+ Obres a Can Quitèria (Museu Grau Garriga) 

- S’explica que actualment s’està treballant en la proposta 

museològica i que la idea es traslladar bona part del museu actual 



 

(casa Aymat) a Can Quitèria, renovant el discurs expositiu i 

adaptant-lo al nou espai. Aquest nou espai posa en valor per si 

mateix el passat agrícola de Sant Cugat i ens ajudarà també a 

explicar part de la història del nostre municipi. Es una oportunitat de 

poder explicar el passat agrícola i industrial de Sant Cugat. 

- La presidenta Mayte Pérez proposa fer una visita al museu si es 

considera necessari 

- La finalització de les obres interiors està prevista durant l’octubre 

d’aquest any i la inauguració està pendent de determinar però durant 

el proper any 2018. 

- Sergio Blázquez, C’s, exposa que es un edifici molt gran i que ells 

considera que no tindrà una gran afluència de gent i proposa que el 

l’edifici, a banda de ser museu, hi hagi un espai com a casa 

d’entitats. 

+ Obres al teatre La Unió 

- Actualment les obres estan en el procés de licitació. 

- Es preveu l’inici de les obres cap a finals del 2017 i la seva 

realització durant tot el 2018. 

+ Nous “Elements gimnàstics” a la Plaça dels Jocs Florals (Projectes del 

pressupost de lliure disposició) 

- Instal·lació de 2 elements gimnàstics i reubicació de 4 bancs 

- Inici dels treballs i finalització durant la setmana del 24 al 28 de juliol 

+ Campanya de soroll 

- S’informa que aviat començarà una campanya on es repartiran 

díptics informatius en referència al civisme i la convivència als 

carrers i places entre veïns i comerços, en especial els bars i 

restaurants. Es marcaran uns horaris d’obertura de negocis. 

- David Miralles (PDECAT-Partit Demòcrata) afegeix que també es 

realitzi al C/ Unió i altres carrers on hi hagi bars. 

 

5. Elecció d’un/a representant per al Consell Local  de Seguretat i 

Convivència. 



 

El 24 d’octubre de 2016 es va presentar el Pla Local de Seguretat 2017-2020, 

que té com a principal objectiu enfortir la coordinació dels diferents cossos i 

agents de seguretat ciutadana de Sant Cugat. 

El nou pla aborda la seguretat des d’un punt de vista global i preveu actuacions 

en l’àmbit del sistema de seguretat, la seguretat ciutadana, la viària, l’àrea de 

protecció civil, el civisme i el medi ambient. 

El Pla Local de Seguretat Ciutadana preveu la convocatòria del Consell de 

Seguretat i Convivència de Sant Cugat del Vallès, que és l’òrgan consultiu i 

informatiu de representació i participació de la ciutadania en el sistema local de 

seguretat publica. 

D’acord amb l’article 5 del Reglament del Consell Local de Seguretat i 

Convivència, formen part del Consell un representant de cada Consell de Barri, 

a proposta del propi Consell. 

 

S’elegeix com a representant per al Consell Local de Seguretat i Convivència al 

Sr. Marc Villoro (AVV Centre Estació). 

 

6. Explicació del Pressupost Participatiu 2018-19 

S’explica els propers Pressupostos Participatius i es sol·licita als membres del 

Consell que vagin pensant possibles propostes de projectes. 

 

7. Precs, preguntes, sobrevinguts i suggeriments. 

 

QUALITAT URBANA: 

Mobilitat i barreres arquitectòniques 

Joan Ferrè Giralt (veí) i Antonia Gausadin (veïna) es queixa que hi ha moltes 

voreres que no tenen el pas rebaixat per les persones amb mobilitat reduïda, a 

banda d’alguns postes d’instal·lacions (llum i telèfon) que dificulten la circulació 

per la vorera. Sol·licita que la totalitat dels carrers tinguin passos rebaixats per 

persones amb mobilitat reduïda. També comenta la falta de civisme d’algunes 

persones que deixen saques de runa al mig de la vorera o restes de poda. En 

aquest cas es recomana que es denunciï per fer el seguiment del permís d’obres 

o d’ocupació de via pública. 

 



 

Charo Diaz (veïna) explica que davant del número 13 del Passeig de Valldoreix hi 

ha vorera amb pas rebaixat per la mobilitat reduïda però a l’altre costat del carrer 

no està fet. Sol·licita que es realitzi. 

 

Parterre cruïlla Passeig de Valldoreix i Passeig d’ Olabarria i zones voltants 

Charo Diaz (veïna) exposa que hi ha un parterre on no es realitza cap 

manteniment, ni neteja, ni poda, ni res. Explica que en tota aquesta zona hi ha 

arbres plataners i afirma que fa molts anys que no es realitza la poda. Explica que 

ho va parlar amb Parcs i Jardins i que l’hi van comentar que al juliol es faria una 

“poda en verd”. 

Enriqueta Diaz (veïna) afegeix que hi ha 6 contenidors on cal realitzar 

manteniment perquè sempre està brut i que al parterre caldria afegir vegetació. A 

més a més, hi ha molts forats a la zona on cal fer manteniment. 

 

Charo Diaz (veïna) i Antonia Gausadin (veïna) sol·licita més neteja de la zona 

perquè hi ha molta pinassa que cau dels arbres. 

 

Charo Diaz (veïna) sol·licita més il·luminació dels passos de vianants d’aquesta 

zona perquè per la nit es molt perillós. En especial el pas de vianants de la cruïlla 

entre el Passeig d’Olabarria i el carrer Álvarez. 

Enriqueta Diaz (veïna) exposa que va fer una incidència a l’aplicació ULLS DE LA 

CIUTAT sol·licitant més il·luminació en tota aquesta cruïlla. En aquest cas sí que 

se l’hi va respondre però rebent la resposta de que sí que estava il·luminat. 

Enriqueta especifica que la il·luminació ha de ser per als vianants, per a que 

siguin visibles i no per a que els cotxes puguin circular, així que sol·licita 

il·luminació més baixa o bé la instal·lació de llumetes als passos de vianants. 

 

 

Charo Diaz (veïna) i Antonia Gausadin (veïna) sol·licita la instal·lació de càmeres 

de vigilància o més il·luminació a la baixada per arribar a la Plaça de l’Estació, i 

que el passat mes de juny va realitzar la queixa/reclamació a través de l’aplicació 

ULLS DE LA CIUTAT i que encara no han rebut cap resposta. En referència a 

quest punt, Concha Martínez (ICV- EUiA) contesta explicant que ja es va fer una 

proposta de projecte de lliure disposició i no va sortir seleccionat. 



 

 

 

 

Cobertura piscina 

Es demana saber l’estat d’aquest projecte i si hi ha alguna previsió, ja que el tema 

està molt aturat. 

 

Estat obres C/ Bergara 

Anna Cuxart (veïna) sol·licita previsions d’actuacions en aquest carrer. Mayte 

Pérez (presidenta Consell) explica la polèmica dels arbres en tota aquella zona i 

afirma que primer son les persones i l’accessibilitat respecte l’aparcament o els 

arbres. En referència a la pèrdua d’aparcament de l’Eixample, s’està analitzant la 

possibilitat de realitzar aparcament de zona verda on tinguin prioritat els veïns. 

 

Projecte d’edificació a solar amb alzines protegide s 

Anna Cuxart (veïna) sol·licita saber quin projecte està previst i si es respectaran 

les alzines. Van presentar aquesta sol·licitud a l’Ajuntament al gener del 2015 

però encara no han rebut resposta. 

 

Neteja, manteniment, il·luminació 

Alvaro Benejam (PP) exposa que hi ha molts camins de vianants on la brigada 

realitza el manteniment i d’altres que no. També comenta que al Barri de Cant 

Trabal hi ha alguna zona sense vorera (per exemple al C/ Oceà Atlàntic, a prop 

del camp de golf). Sol·licita que als pressupostos generals haurien de ser molt 

més elevats en aquestes partides de manteniment i que després es realitzen 

altres actuacions com la rotonda del Chic, on s’ha col·locat molta plantació amb 

un cost de 16.000€, sent innecessari i que amb aquesta diners es pot realitzar 

molt manteniment general i necessari per la ciutat. 

 

 

 

CULTURA 

Músics als carrers 



 

Elsa Tarrida (veïna) sol·licita que es reguli aquesta proposta. Demana previsió 

amb els horaris, limitar els horaris, limitar el volum amplificat, limitar els dies 

d’actuació. Mayte Pérez (presidenta Consell) exposa que s’ha d’arribar a un 

equilibri entre els comerciants i els veïns. 

 

Enriqueta Diaz (veïna) proposa que els músics haurien d’estar a les places com a 

la resta de ciutats europees. Exposa que no s’ha de posar la música pels 

comerços si no per a aquells que la vulguin escoltar i ja s’aproparan on estiguin 

ubicats. 

 

Charo Diaz (veïna) proposa revisar el reglament i analitzar si entra en conflicte 

amb els veïns. 

 

Sent les 21:00 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzat el 
Conselll.  

 

 

Sant Cugat del Vallès, 20 de juliol de 2017 


