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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:  12 de juliol de 2018 
Hora:Hora:Hora:Hora:  19h 
Lloc:Lloc:Lloc:Lloc: Ajuntament de Sant Cugat – Sala de Plens 
 
Àudio de la sessió:Àudio de la sessió:Àudio de la sessió:Àudio de la sessió:    
https://www.ivoox.com/28036885https://www.ivoox.com/28036885https://www.ivoox.com/28036885https://www.ivoox.com/28036885    
    
Assisteixen:Assisteixen:Assisteixen:Assisteixen:            
PresidentaPresidentaPresidentaPresidenta: Mayte Pèrez, Regidora de Comerç 
 

En representació grups polítics municipals:En representació grups polítics municipals:En representació grups polítics municipals:En representació grups polítics municipals:        
(ERC-MES) Mireia Ingla 
(ICV-EUiA) Conxa Martínez Llames 
(PSC) Dolors Sancha 
(Ciutadans)SergioBlazquez  
(Partit Popular) Alfredo Bergua 
    

En representació de les entitats:En representació de les entitats:En representació de les entitats:En representació de les entitats:        

(AMPA Sta. Isabel) Anna Gracia 
(PAS) Marisol Costarrosa 
(AV Can Trabal) Esmeralda Escobar (Sam) 
(Ateneu) Pep Martínez 
    
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    
    
Excusen l’assistència:Excusen l’assistència:Excusen l’assistència:Excusen l’assistència:    
(PDCat) David Miralles 
Vicepresident/-a:  Ricard Vidal-Ribas 
(AV. Centre estació) Marc A. Villoro Villoro 
(Castellers de Sant Cugat) Gemma Aristoy 
  

 

Desenvolupament de la sessió:Desenvolupament de la sessió:Desenvolupament de la sessió:Desenvolupament de la sessió:    
1.1.1.1. Torn obert de paraulaTorn obert de paraulaTorn obert de paraulaTorn obert de paraula    

Sergio Blazquez manifesta una queixa pel fet de que no s’hagi informat de la subhasta pública 
de l’aparcament de Can Quitèria, que ha sortit publicat al BOE. Mayte Pérez informa que és un 
fet molt recent del qual l’Ajuntament ha tingut coneixement aquesta setmana. Es tracta d’un 
procediment  judicial de subhasta. 
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Sam, de l’AV de Can Trabal, manifesta una queixa pel deficient servei de recollida 
d’escombraries al barri de Can Trabal. Comenta que el camió passa poc i les deixalles 
s’acumulen al voltant dels contenidors. Quan passa el camió buida els contenidors però la 
brossa dels voltants es queda allà. També comenta que s’estan fent moltes obres al barri i que 
deixen molta runa als contenidors. 
 
Sergio Blázquez explica que el pas de vianants de l’Av. Rius i taulet (davant de Bankia) és perillós 
per que els cotxes van molt ràpid i no el respecten. Proposa que es tregui o es modifiqui per a 
que funcioni correctament. 
 
 

2.2.2.2. Aprovació de l’acta de la sessió anteriorAprovació de l’acta de la sessió anteriorAprovació de l’acta de la sessió anteriorAprovació de l’acta de la sessió anterior    
S’aprova l’acta de la sessió del 3 de maig de 2018 
 

3.3.3.3. Informació sobre la prova pilot de mediació nocturnaInformació sobre la prova pilot de mediació nocturnaInformació sobre la prova pilot de mediació nocturnaInformació sobre la prova pilot de mediació nocturna    
Núria Sanchez, del servei de ciutadania, informa que s’ha començat la prova pilot de 
convivència ciutadana al barri. Es fa durant els caps de setmana del més de juliol, divendres i 
dissabtes entre les 22h i la 01h. Es tracta d’un equip de dos professionals que fan una tasca de 
conscienciació d’aquells actes incívics que poden molestar el descans del veïnat. 
En el proper Consell de barri es donarà compte del funcionament de la prova pilot. 
 

4.4.4.4. Informació dels projectes guanyadors del Pressupost Participatiu Informació dels projectes guanyadors del Pressupost Participatiu Informació dels projectes guanyadors del Pressupost Participatiu Informació dels projectes guanyadors del Pressupost Participatiu     
Ester castanyer informa dels resultats del Pressupost participatiu 2018-19.  
El projecte de barri  guanyador del Centre Oest és “Potenciar la zona esportiva del Parc Central”. 
Es crea una comissió de seguiment d’aquest projecte en el que hi participen els proposants, 
tècnics municipals, membres del Consell d’esports i es convida als membres del Consell de 
barri que hi estiguin interessats a participar-hi. 
    

5.5.5.5. Estat dels projectes de lliure disposició del barri.Estat dels projectes de lliure disposició del barri.Estat dels projectes de lliure disposició del barri.Estat dels projectes de lliure disposició del barri.    
Isaac Villa explica l’estat d’execució dels projectes de lliure disposició del Consell de Barri. 
(PPT adjunt) 
    

6.6.6.6. Informació dels temes tractats en el grup de treball de Qualitat UrbanaInformació dels temes tractats en el grup de treball de Qualitat UrbanaInformació dels temes tractats en el grup de treball de Qualitat UrbanaInformació dels temes tractats en el grup de treball de Qualitat Urbana    
Oriol Arechavala explica l’estat dels projectes següents:Oriol Arechavala explica l’estat dels projectes següents:Oriol Arechavala explica l’estat dels projectes següents:Oriol Arechavala explica l’estat dels projectes següents:    
    
• Cobertura de la piscina del Parc Central: Propera aprovació per Junta de govern i inici del 

procés de licitació. S’instal·larà una cobertura retràctil de 5 mòduls amb estructura 
d’alumini i  tancament de policarbonat 

• Aparcament de bicicletes a l’estació (c/ de l’andana): Aparcament per aproximadament 
unes 120 bicicletes, amb l’objectiu de fomentar la intermodalitat tren-bicicleta. S’integrarà 
en la xarxa d’aparcaments BICIBOX, i serà gratuït previ registre via web.  
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Es demana més informació sobre el mòdul de serveis que s’instal·larà en aquest 
aparcament, i es demana que sigui obert al públic per a donar servei també als taxistes i 
conductors de bus, entre d’altres.  

 
Altres temes: 
 
Mayte Pérez dóna resposta a les preguntes formulades en l’anterior Consell de Barri: 
 

1. Avinguda de GràciaAvinguda de GràciaAvinguda de GràciaAvinguda de Gràcia 
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Avinguda principal a Sant Cugat, que està molt deixada, i sovint hi ha un excés de 
velocitat dels vehicles, fet que implica soroll. Sol·liciten la reforma de l'avinguda i mesures per 
reduir la velocitat dels vehicles 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: S’instal·laran reductors de velocitat.    
 

2.2.2.2. Banc ADN per gossosBanc ADN per gossosBanc ADN per gossosBanc ADN per gossos    
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Sol·licita impulsar per part de l'Ajuntament un banc de ADN per als gossos i així 
poder denunciar els propietaris dels gossos que no recullen els excrements 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: Es va analitzar la viabilitat de realitzar-ho però es va desestimar la proposta perquè 
els propietaris no col·laborarien amb els cens dels gossos 

    
3. Pas de vianants Passeig Olabarria perillósPas de vianants Passeig Olabarria perillósPas de vianants Passeig Olabarria perillósPas de vianants Passeig Olabarria perillós 

Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: El Passeig Olabarria té un pas de vianants perillós després de la pujada darrera de 
l'estació, on els cotxes van molt ràpid i no veuen els vianants 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: Actualment s’ha iniciat la instal·lació d’il·luminació a diversos passos de vianants a 
tota la ciutat. 
 

4. “Espigó” perillós a la Plaça dels Jocs Florals“Espigó” perillós a la Plaça dels Jocs Florals“Espigó” perillós a la Plaça dels Jocs Florals“Espigó” perillós a la Plaça dels Jocs Florals 
Pregunta:Pregunta:Pregunta:Pregunta: Sol·liciten que s'instal·li una tanca de protecció a l'espigó que dona a les escales de 
la Plaça dels Jocs Florals. Si cau algun infant per allà es podria fer mal 
Resposta: Resposta: Resposta: Resposta: No està previst en el pressupost del 2018. 

 
    
Finalització de la sessió:Finalització de la sessió:Finalització de la sessió:Finalització de la sessió: 
La presidenta aixeca la sessió a les 19.55 hores, de la qual s’ estén aquesta acta 
 
Annexos :Annexos :Annexos :Annexos :  
PPT de la sessió 
Àudio de la sessió 
 
Presidenta del  Consell de Barri Centre Oest Vicepresident del Consell de Barri Centre  Oest 
 
 
 
(signatura)     (signatura) 
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Mayte Pèrez     Ricard Vidal-Ribas 
    

 


