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ACTA ACTA ACTA ACTA :  :  :  :  CONSELL DE BARRI DEL CENTRE OESTCONSELL DE BARRI DEL CENTRE OESTCONSELL DE BARRI DEL CENTRE OESTCONSELL DE BARRI DEL CENTRE OEST    
 
Data:Data:Data:Data:  3 de maig de 2018 
Hora:Hora:Hora:Hora:  19h 
Lloc:Lloc:Lloc:Lloc: Ateneu (Casa Jaumeandreu,  Av. de Gràcia 16) 
 
Assisteixen:Assisteixen:Assisteixen:Assisteixen:            
PresidentPresidentPresidentPresident////----aaaa: Mayte Pèrez  
VicepresidentVicepresidentVicepresidentVicepresident////----aaaa::::  Ricard Vidal-Ribas 
    
En representació grups polítics municipals:En representació grups polítics municipals:En representació grups polítics municipals:En representació grups polítics municipals:        
(ICV-EUiA) Conxa Martínez Llames 
(PDeCAT) David Miralles i Carbonell  
((((Ciutadans) Andy Fernandez Iglesias 
(ERC-MES) Maria Vidal i Amorós 
 
En representació de les entitats:En representació de les entitats:En representació de les entitats:En representació de les entitats:        

(AV. Centre estació) Marc A. Villoro Villoro 
(Comerç Plaça can Quitèria) Nadia Bartual  
(Assemblea nacional Catalana) Jaume Asens Passarrius 
 
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:    
( Tècnic de Participació Ciutadana) Oriol Arechavala 
(Tècnic d’Acció als Barris) Isaac Villa 
(Tècnica de comunicació d’Acció als Barris) Ester Castanyer    
    
Altres assistents a la sessió:Altres assistents a la sessió:Altres assistents a la sessió:Altres assistents a la sessió:    
(Síndic de Greuges de Sant Cugat) Ramon Palacio 
(veí) Joaquin Mir Feliu 
(veïna) Esther Alós Garcia 
    
Excusen l’assistència:Excusen l’assistència:Excusen l’assistència:Excusen l’assistència:    
(Ciutadans) Sergio Blazquez  

(Partit Popular) Alfredo Bergua 

(Castellers de Sant Cugat) Gemma Aristoy  

(AMPA Sta. Isabel) Anna Gracia 

    
Ordre del dia  Ordre del dia  Ordre del dia  Ordre del dia      
1.      Torn obert de paraules 
2.      Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
3.      Estat dels Projectes de lliure disposició del Consell de barri  2017 i 2018 
4.      Projectes del barri al Pressupost Participatiu de ciutat 2018-19 
5.      Actuacions a la Plaça Barcelona 
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6.      Àrea Verda i accés a l’illa de vianants 
7.      Programa d’activitats al Parc Central 
 

    
1.1.1.1. Torn obert de paTorn obert de paTorn obert de paTorn obert de paraules raules raules raules     

Sr. Nadia Bartual (comerciant de la Plaça can Quitèria), agraeix que el Consell torni a finançar les 
actuacions de Nadal  a la Plaça de Can Quitèria (tió de Nadal i xocolatada) 
 
Sr. Joaquin Mir (veí),  exposa que l’Av. de Gràcia està molt deixada i que permanentment hi ha excés 
de velocitat dels cotxes. Demana una reforma de l’avinguda i mesures per a reduir la velocitat dels 
cotxes.. També proposa que es posi en funcionament un banc d’ADN de gossos per a controlar els 
excrements dels gossos i poder sancionar els propietaris. 
 
(Veïna) comenta que el Passeig Olabarria té un pas de zebra perillós després de la pujada darrera 
de l’estació, on els cotxes van molt ràpid i no veuen els vianants. També comenta que en el Parc 
dels Jocs Florals cal posar una tanca a la punta de l’espigó, ja que si algun infant cau per allà es 
podria fer mal. 
Ramon Palacio (Síndic de Greuges de Sant Cugat) ofereix la seva col·laboració en la gestió de 
queixes i reclamacions davant de l’Ajuntament. 

 
2.2.2.2. AprovacióAprovacióAprovacióAprovació    de l’acta de la sessió anteriorde l’acta de la sessió anteriorde l’acta de la sessió anteriorde l’acta de la sessió anterior    

Es comenta una esmena a l’acta presentada per en Pep Martínez de l’Ateneu, en que es demana 
que s’especifiqui que el Cicle de Música que es va aprovar en el passat Consell era de música de 
cambra. S’incorpora l’esmena i s’aprova l’acta. 
Es dona resposta a les preguntes del darrer Consell de Barri. 
 

3.3.3.3.  Estat dels Projectes de lliure disposició del Consell de barri Estat dels Projectes de lliure disposició del Consell de barri Estat dels Projectes de lliure disposició del Consell de barri Estat dels Projectes de lliure disposició del Consell de barri     2017 i 20182017 i 20182017 i 20182017 i 2018    
S’explica l’estat dels projectes de lliure disposició del Consell de Barri. Respecte els projectes de 
2016, estan tots executats i només queden pendents els jocs pintats a terra a la Plaça Dr. Galtes, 
que aquesta setmana s’han començat a pintar i es preveu que estiguin finalitzats durant la primera 
quinzena de maig. 
Respecte els projectes de 2017, es comenta que la carxofada solidària no s’ha pogut realitzar per 
que l’entitat no tenia capacitat de finançar-la i l’Ajuntament no pot pagar serveis per avançat. La 
resta de projectes estan tots executats (Bancs a la Rbla. Can Mora, senyalitzar amb llumetes els 
passos de vianants, activitats de nadal a Can Quitèria, concert de música de cambra i concert a la 
Plaça Barcelona) i només resta pendent la realització de cursos monogràfics a les places del barri, 
que des de l’Ateneu s’està treballant en una proposta. 
Respecte els nous projectes de 2018, s’explica que el projecte “el silenci, l’amic dels veïns” consistirà 
en una prova pilot que es realitzarà durant uns 4-6 caps de setmana, i que consistirà en una 
actuació de mediació amb les persones que puguin estar fent massa soroll a les nits d’estiu. El 
projecte es treballarà amb l’àmbit de ciutadania. 
Es comenta la possible ubicació dels bancs al c/Girona. Es proposa posar-los a la cantonada del 
carrer amb la Plaça de can Quitèria. Nadia Bartual (Comerciant de can Quitèria) comenta que aquí 
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juguen molts nens que salten des de la jardinera, i s’haurà de procurar que amb els bancs no puguin 
prendre mal. 
Sobre la cistella de bàsquet de Can Villalonga, s’han estat estudiant ubicacions i es proposa posar-
la en la zona del parc actual al C/ Josep Pallach (on hi ha el camp de futbol i la zona infantil.). Els 
projectes de “millora de l’accés a peu al camí natural del parc Central a Rius i Taulet” i “millorar la 
seguretat en el pas de vianants del Passeig Olabarria amb Avda. Enllaç” estan en estudi. 
 

4.4.4.4. Projectes del barri al Pressupost Participatiu de ciutat 2018Projectes del barri al Pressupost Participatiu de ciutat 2018Projectes del barri al Pressupost Participatiu de ciutat 2018Projectes del barri al Pressupost Participatiu de ciutat 2018----19191919    
S’explica que fins el 13 de maig estem en fase de votacions del Pressupost Participatiu de ciutat 
2018-19. S’explica el funcionament de les votacions i s’exposen els 3 projectes de barri del Centre 
oest que es porten a votació. Es convida tots els assistents a participar en la votació i a fer difusió 
dels projectes. Es comenta breument l’estat d’execució dels projectes del Pressupost participatiu 
2016-17. 
 

5.5.5.5. Actuacions a la Plaça BarcelonaActuacions a la Plaça BarcelonaActuacions a la Plaça BarcelonaActuacions a la Plaça Barcelona    
Mayte Pèrez explica les últimes actuacions realitzades a la Plaça Barcelona, que consisteixen en la 
substitució de 8 plàtans que estaven molt envellits i deteriorats. Queden 7 plàtans antics que 
s’aniran substituint a mesura que el seu estat ho requereixi. 
 
També explica la instal·lació dels nous fanals intel·ligents, que es conceben com una prova pilot 
per ajudar a conciliar l’oci nocturn amb el descans del veïnat. Tenen sensors que detecten l’excés 
de soroll i fan pampallugues i/o s’enfosqueixen quan s’està excedint el límit de soroll. Això ha de 
permetre que els propietaris de locals de restauració, els clients de terrasses i els vianants siguin 
conscients dels moments  que s’està molestant el veïnat i puguin reduir el soroll. 
 

6. Àrea Verda i accés a l’illa de vianants 
Mayte Pèrez explica la implantació i el funcionament de l’Àrea verda i l’accés a la zona de vianants. 
 

7. Programa d’activitats al Parc Central 
Ester Castanyer explica les activitats esportives  programades als parcs de la ciutat. Són gratuïtes i 
obertes a tothom a partir de 16 anys (running, Tai txi, Ioga, Pilates, Tonificació i Marxa Nòrdica). 

    
Altres intervencions:Altres intervencions:Altres intervencions:Altres intervencions:    
Sra. Nadia Bartual (Comerciant de la Plaça de Can Quitèria) demana que els Agents Cívics facin més 
tasques de pedagogia amb els infants que juguen a la Plaça de Can Quitèria i que fan malbé les plantes 
o el mobiliari. 
Ramon Palacio (Síndic de Greuges) explica que, dels temes que s’han comentat, el soroll a la Plaça 
Barcelona i la implantació de la zona verda són els que estan generant més queixes. 
    
Finalització de la sessió:Finalització de la sessió:Finalització de la sessió:Finalització de la sessió: 
La presidenta aixeca la sessió a les 20.15 hores, de la qual s’ estén aquesta acta 
 
Annexos :Annexos :Annexos :Annexos :  
PPT de la sessió 
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Àudio de la sessió 
 
Presidenta del  Consell de Barri Centre Oest Vicepresident del Consell de Barri Centre  Oest 
 
 
 
(signatura)     (signatura) 
Mayte Pèrez     Ricard Vidal-Ribas 
    
 


