
 

CONSELL DE BARRI DEL CENTRE OEST 
 

ORDRE DEL DIA 01/02/2018 
Sessió ordinària 

 
 

Dia: dijous 2 de febrer de 2018 

Hora: 19h Lloc: Ateneu 

 

Signen l’assistència: 

Mayte Pérez, presidenta del Consell 

Ricard Vidal-Ribas, sotspresident del Consell 

Marina Casals, Sots directora de Participació Ciutadana 

Oriol Arechavala, Tècnic de Participació Ciutadana 

Ester Castanyer, Tècnica de Comunicació 

Maria Vidal i Amorós, ERC-MES 

Pep Martínez Rosique, Ateneu SC 

Marisol Costarrosa, PAS 

Anna Gracia, AMPA Escola Sta. Isabel 

Antonio Ontañón, CUP-PC 

Jordi Parés i Granit, ICV 

Marc A. Villoro, AV Centre Estació 

Sergio Blázquez, C’s 

David Miralles i Carbonell, PDECAT-Partit Demòcrata 

M. Gemma garcia. Associació Excursionista Altiplà 

Antonio Gregorio, Unió Ciclista St. Cugat 

Ivan Mor Freginé, veí 

 

Excusa assistència: 

Jaume Asens. ANC 

 

Acta de temes tractats i acords: 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta de la sessió anterior 



 

2. Torn obert de paraules 

Es comenta la necessitat d’arreglar les escales Ernest Lluc, que encara 

estan pendents d’enjardinar. Es comenta que el c/Domènech amb Àngel 

Guimerà la vorera és molt estreta i no si pot ni passar. Caldria anivellar 

els escocells dels arbres com es fa en altres llocs. 

Es comenta que hi ha desinformació sobre com quedarà la regulació 

d’accés de vehicles amb el nou sistema, una vegada es retirin les 

pilones. 

Mayte Pérez proposa convocar una comissió de via pública al març per 

a tractar aquests assumptes de manera específica. 

 

 

3. Respostes a preguntes del darrer Consell 

Mayte Pérez, presidenta del Consell dóna les respostes a les qüestions 

plantejades en el darrer Consell (S’adjunta document amb les respostes) 

    

RESPOSTES RESPOSTES RESPOSTES RESPOSTES     A PREGUNTES DEL DARRER CONSELL DEA PREGUNTES DEL DARRER CONSELL DEA PREGUNTES DEL DARRER CONSELL DEA PREGUNTES DEL DARRER CONSELL DE    BARRI 16/11/2017BARRI 16/11/2017BARRI 16/11/2017BARRI 16/11/2017    

    

1.1.1.1. Zona perillosaZona perillosaZona perillosaZona perillosa----manca il·luminació Passeig Valldoreix, Olabarriamanca il·luminació Passeig Valldoreix, Olabarriamanca il·luminació Passeig Valldoreix, Olabarriamanca il·luminació Passeig Valldoreix, Olabarria    

2.2.2.2. Problemes d'accés a persones amb mobilitat reduïda, nens en cotxets Passeig Problemes d'accés a persones amb mobilitat reduïda, nens en cotxets Passeig Problemes d'accés a persones amb mobilitat reduïda, nens en cotxets Passeig Problemes d'accés a persones amb mobilitat reduïda, nens en cotxets Passeig 

ValldoreixValldoreixValldoreixValldoreix    

3.3.3.3. Entrades al pàrquing, les voreres inaccessiblesEntrades al pàrquing, les voreres inaccessiblesEntrades al pàrquing, les voreres inaccessiblesEntrades al pàrquing, les voreres inaccessibles    

4.4.4.4. Pàrquing Can QuitèriaPàrquing Can QuitèriaPàrquing Can QuitèriaPàrquing Can Quitèria    

5.5.5.5. Rehabilitació deRehabilitació deRehabilitació deRehabilitació de    Can QuitèriaCan QuitèriaCan QuitèriaCan Quitèria    

6.6.6.6. Rebaixar voreres per invidents passeig ValdoreixRebaixar voreres per invidents passeig ValdoreixRebaixar voreres per invidents passeig ValdoreixRebaixar voreres per invidents passeig Valdoreix    

7.7.7.7. Carril Bici Rambla Can MoraCarril Bici Rambla Can MoraCarril Bici Rambla Can MoraCarril Bici Rambla Can Mora    

8.8.8.8. Vandalisme i especejament de  motos aparcades al carrer de MartorellVandalisme i especejament de  motos aparcades al carrer de MartorellVandalisme i especejament de  motos aparcades al carrer de MartorellVandalisme i especejament de  motos aparcades al carrer de Martorell    

    

1. Zona perillosaZona perillosaZona perillosaZona perillosa----manca il·luminació Passeig Valldoreix, Olabarriamanca il·luminació Passeig Valldoreix, Olabarriamanca il·luminació Passeig Valldoreix, Olabarriamanca il·luminació Passeig Valldoreix, Olabarria 

Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Zona perillosa-manca il·luminació passeig Valldoreix, Olabarria, és perillós 

sobretot per a les dones, els fanals estan massa alts en un costat del carrer 

Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: Es van realitzar mesures i està correcte des del punt de vista de l’enllumenat    

 

2.2.2.2. Problemes Problemes Problemes Problemes d’accés a persones amb mobilitat reduïda, nens en cotxets Passeig d’accés a persones amb mobilitat reduïda, nens en cotxets Passeig d’accés a persones amb mobilitat reduïda, nens en cotxets Passeig d’accés a persones amb mobilitat reduïda, nens en cotxets Passeig 

ValldoreixValldoreixValldoreixValldoreix    

Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Passeig Valldoreix 32, els necessita rebaix del gual, per passar amb cadires 

de rodes si hi ha cotxes aparcats no poden accedir a casa, han de anar-hi fins a Sant 

Rafael. 

Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: En estudi. 



 

    

3. Entrades al pàrquing, les voreres inaccessiblesEntrades al pàrquing, les voreres inaccessiblesEntrades al pàrquing, les voreres inaccessiblesEntrades al pàrquing, les voreres inaccessibles 

Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Entrades al pàrquing, les voreres són inaccessibles, són massa altes. 

Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: Es tindrà en compte, i es realitzarà quan hi hagi disponibilitat 

pressupostària. 

    

4. Pàrquing CanPàrquing CanPàrquing CanPàrquing Can    QuitèriaQuitèriaQuitèriaQuitèria 

Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Demanen que l'Ajuntament mediació per agilitzar la solució. 

Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: S’està fent reunions i treballant les diferents vies administratives per tal de 

garantir que s’obri en l’horari complert. 

    

5. Rehabilitació de Can QuitèriaRehabilitació de Can QuitèriaRehabilitació de Can QuitèriaRehabilitació de Can Quitèria 

Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: S'ha sobrepassat el pressupost, la quantitat de 600.000 euros adjudicada a 

Urcotex inclou el sobrecost sobre el pressupost inicial? 

RespostaRespostaRespostaResposta: 

- Pressupost previst: 838.530 € (IVA inclòs). 

- Pressupost d’adjudicació (a URCOTEX): 650.000,00 € (IVA inclòs). 

- Cost final de les obres adjudicades:         626.525,85 € (IVA inclòs) 

- Subvenció de l’AMB : 580.209,94 € 

- Obres complementàries executades, no previstes inicialment corresponents, 

entre d’altres,  a: 

o Reforç fonamentació. 

o Tancaments galeria de la planta 2ª. 

o Treballs d’intervenció arqueològica. 

o Pintura antigrafiti. 

o Visualització dels cubs de vi a la planta baixa. 

o Canalització elèctrica per a futures sales d’exposició (Museu del tapís). 

176.251,06 € (IVA inclòs). 

    

6.6.6.6. Rebaixar voreres per invidenRebaixar voreres per invidenRebaixar voreres per invidenRebaixar voreres per invidents passeig Valldoreixts passeig Valldoreixts passeig Valldoreixts passeig Valldoreix    

Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Volen que en la planificació de l'Ajuntament per al 2018 inclogui rebaixar les 

voreres d'aquesta zona 

Resposta:Resposta:Resposta:Resposta: Es tindrà en compte, i es realitzarà quan hi hagi disponibilitat 

pressupostària. 

    

7.7.7.7. Carril Bici Rambla Can MoraCarril Bici Rambla Can MoraCarril Bici Rambla Can MoraCarril Bici Rambla Can Mora    

Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: El carril bici de la rambla de Can Mora està en mal estat 

Resposta:Resposta:Resposta:Resposta: S’analitzarà per valorar les possibles actuacions de millora    

 

8.8.8.8. Vandalisme i especejament de  motos aparcades al carrer de MartorellVandalisme i especejament de  motos aparcades al carrer de MartorellVandalisme i especejament de  motos aparcades al carrer de MartorellVandalisme i especejament de  motos aparcades al carrer de Martorell    

Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Vandalisme i especejament de  motos aparcades al carrer de Martorell 

Resposta: Resposta: Resposta: Resposta:  

 

 

 



 

4. Presentació de propostes a realitzar amb el pressupost de lliure 

disposició del Consell de Barri 2018 

 

Marina Casals explica que aquest any el Consell de Barri disposa de 

8.000€ pressupost ordinari i  12.000€ pressupost d’inversions. 

 

S’expliquen les propostes que s’han presentat al Consell de Barri, així 

com la valoració tècnica que s’ha fet de les mateixes i es comenta cada 

una de les propostes amb el Consell: 

 

Propostes vàlides: 

1. Cagatió a la Plaça de can Quitèria 

2. Xocolatada a la plaça Can Quitèria 

3. Banc al carrer Girona 

4. Enllumenat de Nadal al c/ Viñoles (tram de pl. Barcelona-pl. Can 

Quitèria) 

5. Passos de vianants amb LEDS a la cruïlla de pg. Valldoreix – pg. 

Olabarría i c/ Safareigs – c/ Álvarez  

6. Il·luminació LEDS i senyalització  pg. Olabarría /Enllaç 

7. El silenci, l’amic dels veïns (prova pilot de mediació nocturna) 

8. Cicle de música 

9. Parc juvenil a Can Villalonga (Cistella de bàsquet) 

10. Millora de l’accés a peu als microespais naturals 

11. Abeuradors per a les colònies de gats 

 

Propostes ja previstes de realitzar: 

1. Cobrir la piscina municipal del Parc Central. 

2. Facilitar l’accés del carrer Viñoles a la pl. Can Quitèria (retirar 

tanca) 

3. Gossos polits (campanya conscienciació als propietaris de 

gossos) 



 

4. Millorar l’accés per la pilona del carrer Girona  

5. Llums LED al pas de vianants d’av. Rius i Taulet – c/ Reus 

 

Propostes no vàlides: 

1. Pacificar el trànsit a av. Lluís Companys i av. Catalunya, eliminant 

un carril de circulació i el carril d’aparcament i fent carril bici i més 

espai per als vianants. (Supera el pressupost disponible) 

2. Ampliar l’horari de l’aparcament soterrat de Can Quitèria. (Aquest 

tema es treballa des de l’Ajuntament) 

3. Cicle de 3 actuacions musicals al pati de l’Ateneu. (No es pot 

garantir que les actuacions es puguin fer al pati) 

 

Acords: 

1) S’acorda portar a votació la proposta d’una cistella de bàsquet a 

Can Trabal (Can Villalonga) amb un import de 3.000 Euros. Per a 

realitzar l’actuació, s’ha valorat  que la compra, pavimentat, 

pintura  i instal·lació d’una cistella té un cost aproximat de 12.000 

Euros. Atès que els veïns demanen únicament una cistella i 

també s’ofereixen a col·laborar econòmicament, es decideix 

portar la proposta a votació amb un import de 3.000 euros, amb 

l’objectiu que si surt seleccionada s’estudiïn opcions per a 

instal·lar la cistella, d’una manera més econòmica o amb la 

col·laboració dels veïns. No es garanteix l’execució d’aquesta 

actuació per aquest import. 

2) La proposta de comprar casetes per a les colònies de gats de 

carrer inicialment s’havia descartat per que el departament de 

medi ambient ja disposa d’aquestes casetes. A petició de la 

proposant, es recupera la proposta per a la compra d’abeuradors 

per als gats. 

 

5. Votació i aprovació de les propostes seleccionades 



 

Sergio Blázquez (C’s) i Maria Vidal (ERC-MES) informen que s’abstenen en la 

votació per que consideren que correspon als representants de les entitats del 

barri prioritzar els projectes a realitzar. 

 

Es voten les propostes presentades amb el següent resultat: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D’acord amb el resultat de les votacions, s’acorda aprovar la realització 
dels següents projectes: 
 
Pressupost ordinari (8.000€) 

1. Cagatió de Nadal a la Pça. de Can Quitèria. 3.000€ 
2. Xocolatada de Nadal –Plaça can Quitèria. 1.000€ 
3. Cicle de Música 2.000€ 
4. El Silenci, l’amic dels veïns (prova pilot de mediació nocturna). 

S’estudiarà si es viable realitzar alguna actuació amb els 2.000 
Euros disponibles 

 
Pressupost d’Inversió (12.000€) 

1. Bancs al c/Girona. 1.700€ 
2. Il·luminació LED i seguretat a la cruïlla de Passeig Olabarria amb 

Av. Enllaç. 3.000€ 
3. Parc Juvenil Can Villalonga (Cistella de bàsquet). 3.000€ 
4. Millora d’accés a peu al camí natural Parc Central – Rius Taulet. 

4.300€ (s’estudiarà si és viable amb aquest import) 
   

6. Estat d’execució dels projectes de lliure disposició 2016 i 2017 

  Proposta vots 

O
R

D
IN

A
R

I Cagatió de Nadal a la Pça. De Can Quitèria 9 

Xocolatada de Nadal – Plaça Can Quitèria 8 

El silenci, l'amic dels veïns (Prova pilot mediació nocturna) 4 

Cicle Música  8 

      

IN
V

ER
SI

Ó
 

Parc Juvenil Can Villalonga (Cistella de bàsquet) 5 

Millora d'accés a peu camí natural Parc Central-Rius Taulet 4 

Bancs al carrer Girona 6 

Il·luminació LEDS cruïlla Olabarria/Valldoreix (Cruïlla 5 carrers 3 

Il.Luminació LEDS/seguretat  Pssg. Olabarria /Av. Enllaç 6 

Enllumenat de Nadal al c/ Viñolas, de Pl.Bcn a Can Quitèria 3 

Abeuradors per a gats de carrer 3 



 

Marina Casals, Sots directora de Participació Ciutadana, explica l’estat 
d’execució dels projectes aprovats amb el pressupost de lliure disposició 
dels anys 2016 i 2017. 
 

Mayte Pérez informa que el proper Consell de barri es celebrarà el dia 3 de 
maig a les 19h a l’Ateneu. 
 
 
Sent les 21:00 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzat el 
Consell. 

 

Sant Cugat del Vallès, 01 de febrer de 2018 


