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ACTA CONSELL DE BARRI DEL NUCLI ANTIC 

Sessió ordinària 23/02/2021 

 

 

 

Identificació de la reunió 

Data: 23 de febrer de 2021 
Hora: 18h 
Lloc: Sessió per videoconferència  
 

Assistents: 

President: Pere Soler  

Vicepresidenta: Rosa Maria Capo 

 

Vocals: 

Representants dels grups municipals 

David Andrés, vocal C’s 
Paula Núñez Nicolás, vocal PSC-CP 
Sandra Casat, vocal JuntsxSant Cugat 
 

Representants de les entitats 
Àlvar Roda, Ateneu 
Esmeralda Pierulivo, AVV Centreestació 
Rosa Maria Capo, Associació excursionista Altiplà  
Silvano Bendinelli, Club Muntanyenc Sant Cugat 
Rosa Díaz, Llar d’Avis de la Parròquia 
  
 

En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat 

Marco Simarro, regidor de Participació i Acció als Barris 
Marina Casals, sotsdirectora de Participació Ciutadana 
Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana 
Pilar Noguer, administrativa de Participació Ciutadana 
 
Persones no vocals del consell 

Carles Castell, Xarxa per la conservació de la natura 
Sara, veïna 
Cristina Costa, veïna 
Pep Martinez, Ateneu  
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Ordre del dia previst 

1. Aprovació de l’ acta anterior 

2. Informació de la presidència 

3. Torn obert 

4. Ajuts i suport per fer front a la pandèmia per persones i entitats 

5. Pressupost participatiu de Nucli Antic 2020-21. Projectes a votació 

6. Consell de Ciutat i reunions anteriors 

7. Precs i preguntes 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 
La sotsdirectora de Participació Ciutadana, Marina Casals, informa als assistents que la sessió serà gravada i 
retransmesa per Youtube. 
 

Es podrà consultar la gravació i la documentació de la sessió en el següent enllaç: 

https://decidim.santcugat.cat/assemblies/nucliantic/f/315/meetings/288  

 

El regidor de Participació Ciutadana Marco Simarro, dona la benvinguda als assistents, obre la sessió i recorda els 

punts de l’ordre del dia a tractar. Passa el torn al president, Pere Soler.  

 

 

1. Aprovació acta de la sessió anterior 

El president, Pere Soler, dona l’acta aprovada per assentiment.  

 

2. Informacions de la presidència. 

 

El president, Pere Soler  fa una exposició de temes realitzats i destaca dues informacions en concret. La primera,  

la instal·lació de 9 punts wifi  a diferents llocs de la ciutat, comenta que s’ha pogut fer gràcies a una subvenció 

rebuda per la UE de 15.000€. Aquest Ajuntament aposta per la connectivitat i la xarxa, durant la pandèmia va 

procurar de connectivitat als seus alumnes amb equips i USB. La segona aposta es tracta de la xarxa ciclable, 

en aquest cas la que afecta al centre. Un cop consolidada l’anella verda com a punt central de la xarxa ciclable, 

un dels principals objectius del govern és la connectivitat ciclable dels diferents districtes i barris. S’ha fet una 

aposta de connectivitat entre l’entorn de  l’escola Joan Maragall fins a Volpelleres per una banda, a part poder 

arribar amb tota aquesta extensió fins el Nucli Est i per l’altra banda al Turo de Can Mates al Centre Oest. S’ha 

arranjat  paviment entre Mercè Rodoreda i Parc Central entre d’ altres. Es mirarà de fer una connexió més directa 

de Lluis Companys i Manel Farrés. Per altra banda hi ha un projecte en marxa per arribar des de Rius i Taulet  

fins la zona del Mercantic. Són propostes sorgides de pressupostos participatius anteriors. Afegeix que des de 

l’Ajuntament hi ha el projecte d’unir el Parc Empresarial amb Volpelleres, que ajudarà molt a reduir transit.  

 

Dona resposta a preguntes de sessions anteriors. 
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- Informa que estan fent moltes neteges de graffitis que tenen una despesa anual entre 120.000 i 

150.000€.  

- Sobre el paviment que rellisca a la plaça Octavià, explica que s’han fet diverses proves i que cap 

funciona. S’ha plantejat un pintat rugós, i es continuen fent proves. Al final potser canviaran la rajola.  

- Okupació de l’habitatge al Camí del Colomer, aquest habitatge segueix okupat. Hi ha hagut diversos 

altercats i serveis socials i Policia local ho estan seguint per evitar les molèsties  als veïns. Ja s’ha 

detingut algunes persones.   

- Sobre la pregunta de si els agents de civisme podien exercir algun tipus d’autoritat o al menys informar 

dels vehicles. Respon que els agents de civisme no tenen autoritat, i no es pot posar un policia a cada 

carrer per aquest tipus d’incivisme. S’està mirant a títol informatiu, si es pot posar algun tipus de 

distintiu per estacionar malament.  

 

Finalitza el punt afegint que està a al disposició de tothom per a qualsevol pregunta o informació.  

 

 
3. Torn obert 

 

S’obre el torn obert de paraula: 
 

- La Sra. Rosa Díaz, exposa que a la plaça de l’Estació falta la reixa dels escocells d’alguns arbres i altres 
tenen la reixa molt sortida  perquè la terra ha baixat molt, i diu que comporta un perill ja que es fàcil 
entrebancar-se. Pregunta si hi ha previst algun arranjament, ja que fa anys que està així.  El Sr. Pere 
Soler respon que el servei de manteniment urbà i de Parc i Jardins van fent revisions, va bé saber-ho, 
parlaran amb el departament pertinent  perquè trobin una solució.  
 

- El Sr. David Andrés vol fer un comentari sobre el graffitis que hi ha a la zona de l’estació, diu que n’hi ha 
molts i que  hi hauria d’haver algun sistema per sancionar i no haver d’ esborrar-los. El Sr. Pere Soler 
respon, que hi ha dos tipus de pintades, els reivindicatius i els que fan lletres. En un espai públic no es 
pot fer una pintada si no hi ha una demanda anterior. L’Ajuntament té un contracte específic per anar 
esborrant les pintades de la ciutat. Explica que els grups que signen no tenen personalitat jurídica, per 
tant la policia hauria de fer una investigació per saber qui hi ha darrera d’aquest grups. Es fan denuncies 
i en funció del que sigui es fan unes coses o unes altres. Aquest tema preocupa al govern i sobretot per 
qüestions econòmiques. L’Ajuntament no pot actuar quan són propietats privades o de la Generalitat.  
 
 

- La Sra. Rosa Maria Capo pregunta si es preveu  anar eixamplant els carrils bici. Així mateix al carrer 
Francesc Moragues moltes vegades hi ha vehicles que aparquen en el carril bici. Afegeix que hi ha un 
comportament força incívic de les persones que van en bicicleta o patinet, van molt de pressa i es 
perillós pels vianants. Proposa fer algun tipus d’acció o campanya. El Sr. Pere Soler respon que els 
carrils que es fan actualment l’amplada ja és superior. S’ha de veure quina es la tipologia del carril bici 
i com senyalitzar-lo. Apunta que al centre s’haurà de conviure bicicletes i VMP. S’ha aprovat una 
ordenança de regulació dels VMP, per tant ja no podran anar per la vorera sinó per la calçada. Respecte 
a la campanya, hi ha dos elements important: un és  l’ordenança dels VMP i l’altre, la zona de baixes 
emissions. L’objectiu que no vagi amb vehicle pel centre de la ciutat i si es ve de fora s’està treballant 
amb els aparcaments dissuasoris i en  millorar el transport públic.  
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- Cristina Costa, veïna de Sant Cugat i artista de pintura mural, volia fer referència als graffitis i diu que a 
altres barris s’està proposant de fer pintura mural, i que pot ser una bona estratègia ja que a vegades 
els graffiteros respecten les pintures d’altres artistes. D’altra banda comenta, en relació als carrils bici 
que estan a sobre les voreres, el cas de  la Rambla del Celler. Considera que és perillós pels vianants i 
que s’hauria de pintar millor. El Sr. Pere Soler respon que es podria fer una proposta graffitera en algun 
lloc i veure a quin espais es podrien fer. Es pot començar per aquí. Es recull la idea.  Sobre el carril bici 
s’ha de mirar la millor manera de senyalitzar i separar pels vianants. Hi ha moltes bicicletes per la 
Rambla del Celler que van per la part central i no pel carril.  S’ha de fer un treball de conscienciació 
col·lectiva.  

 
- El Sr. Carles Castells vol comentar un tema que ja s’ha parlat a altres consells sobre l’Arrabassada. Va 

quedar clar que la competència de la carretera és de la Generalitat, però es podria fer alguna actuació 
en el tram que s’arriba a la cruïlla amb carrer Llaceres. És un punt on es podria fer un tipus de control,  
en la mesura possible posar policia a hores puntes per tots els vehicles que van a molta velocitat. 
Comenta que és la carretera més perillosa de Catalunya.  El Sr. Pere Soler respon que hi ha un projecte 
que s’ha recuperat i ja està en marxa de fer una rotonda a Torrent de Llaceres, l’Arrabassada i  
l’Avinguda Gracia, aquest projecte està  sobre la taula i només falta la partida pressupostaria. S’hauria 
de tenir abans que acabi el mandat. Es pot fer perquè es competència municipal i la voluntat és tirar 
endavant el projecte.  

 
- La Sra. Esmeralda Pierulivo vol reivindicar la proposta que hi  ha de la pintura mural a la plaça dels 

Pous per millorar l’aspecte d’aquest lloc. Explica que tenen una proposta d’un artista que va fer un 
treball a la llar d’avís de la Parròquia. Per altra banda,  des de l’associació de veïns del Centreestació 
demanen si és possible incrementar el nombre de papereres que han disminuït.                                                     
Afegeix que sobre el tema mobilitat s’ha de conscienciar i educar a la població. El Sr. Pere Soler respon 
que la col·locació de papereres va amb la contractació de la concessió de la licitació de neteja i 
comenta que es va treure una paperera de la plaça dels Pous, al passeig de Rosselló exactament perquè 
la gent tirava directament la bossa d’escombraries. Es farà la consulta per saber quin són els criteris 
per posar papereres.  Respecte el  tema dels vehicles, ja s’ha comentat  que hi haurà una ordenança on 
es multarà a qui no respecti les normes.  

- El Sr. Àlvar Roda, sobre el projecte que es vol fer per l’Arrabassada, diu que sempre ha reclamat que 
sigui en direcció única al carrer de Gracia i de pujada. El Sr. Pere Soler respon que  és difícil posar una 
direcció única, perquè els carrers del costat no tenen aquesta capacitat d’ absorció de via principal com 
és l’Arrabassada. La rotonda ha de ser un punt d’expulsió però l’altre punt haurà de ser Rambla 
Ribatallada i Avinguda Pla del Vinet. La voluntat és que Francesc Moragues deixi de tenir tant de trànsit.  

 
 
En Pere Soler vol donar les gràcies a l’Ateneu, la llar d’Avis i el Club Muntanyenc, per cedir les seves instal·lacions 
i ajudar per poder fer les eleccions i tanca aquest torn obert de preguntes.  
 

 

4. Ajuts i suport per fer front a la pandèmia per persones i entitats 

El Sr. Marco Simarro, explica que aquest és un punt que s’està afegint a tots els Consells de Barri, es creu que és 
oportú aprofitar la xarxa de les entitats perquè la informació arribi a tot arreu. És important que aquesta 
informació arribi a qui ho necessita i sàpiguen on s’ha d’adreçar.  Es farà una explicació de quins són els ajuts 
que s’estan donant per fer front a la pandèmia, perquè soni a tothom i es pugui transmetre aquesta informació  
a algun veí/veïna que ho pugui necessitar.  
 

- DRETS SOCIALS: 
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o Reforç atenció domiciliària 
o Àpats a domicili 
o Cistelles a domicili 
o Ajuts directes a famílies 
o Servei de teleassistència a partir de 65 anys 
o Punt d’acompanyament digital  

https://www.santcugat.cat/avis/servei-acompanyament-digital 
- HABITATGE: 

o Ajuts pagament de lloguer per a famílies en situació en situació de vulnerabilitat econòmica o 
social  https://www.promusa.cat/ajut-covid19/ 

o Punt d’atenció a la mediació al lloguer (petits propietaris)  
- ENTITATS: 

o Ajuts entitats socials, culturals i esportives 
- JOVENTUT: 

o Assessoria per joves i familiars  
- EDUCACIÓ: 

o Ajuts a l’escolaritat  
o Subvencions a escoles bressol i de música privades  
o Connectivitat d’alumnes  
o Equipaments informàtic a famílies vulnerables amb l’ONG Labdoo 
o Subvencions adreçades a les empreses que gestionen menjadors a les escoles públiques 

� Monitors 
� Vetlladors o monitors  
� Neteja 

- OCUPACIÓ:  
o Servei assessorament en recerca de la feina 
o Assessorament jurídic-laboral 

https://santcugatfeina.cat/ 
 
 

En Pere soler fa un petit incís i comenta que s’ha de afegir el punt d’àmbit econòmic, des de l’Ajuntament s’ha 
fet un esforç econòmic important per gestionar aquesta pandèmia adreçat a les empreses, professionals, 
autònoms, suport de contractació, mediació als lloguers entre d’altres. 
 
 
5. Pressupost participatiu de Nucli Antic 2020-21. Projectes a votació 

El Sr. Marco Simarro, explica que ja estan  a punt totes les propostes a votació dels Pressupostos participatius i 

aviat es rebrà a casa un butlletí amb tota la informació. Les votacions es faran del 22 de febrer al 31 de març. El 

Sr. Marco Simarro s’acomiada de tothom i s’excusa ja que ha de marxar.  

 

Agafa el torn la Sra. Marina Casals i explica les propostes que van a votació i d’on sorgeixen. Recorda tota la 

tasca que s’ha fet aquest 2020, tot i la pandèmia s’ha treballat molt i s’ha pogut fer moltes reflexions entorn del 

barri.  Sobre aquestes necessitats es van definir 10 línies estratègiques que estan vinculades aquests tres eixos 

de persones, ciutat i planeta i a partir d’aquí és quan es va obrir la recollida de propostes. De tot aquest treball, 

es va fer un consell extraordinari a la tardor  i es van treballar conjuntament les propostes i se’n van prioritzar 

unes quantes per anar a votació. Les propostes a votació estan ben explicades a la web del Decidim. En el cas 

del Nucli antic es poden votar entre 20 propostes, i alhora també es pot votar a propostes d’àmbit de Centre 

que aglutinen els tres Consells de Barri  (Centre Est, Centre Oest i Nucli Antic) són propostes que tenen un àmbit 
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d’influència major. Es crearà una comissió de treball al voltant d’aquest tres eixos per definir aquestes 

propostes.  

 

Propostes del Nucli Antic: 

- PERSONES (Nucli Antic) 

o 1.1 Millorar dels equipaments del barri 

� Nous horts urbans comunitaris al Nucli antic  

� Espai i lleure a l’exterior 

o 1.2 Fomentar activitats diverses, intergeneracionals i de cohesió 

� Música, teatre, dansa i arts de carrer a la plaça 

� Trobades multiculturals i intergeneracionals 

o 1.3 Impulsar projectes per a la gent gran 

� Activitats d’exercici físic per a la gent gran activa per fomentar l’envelliment actiu 

o 1.4 Incentivar projectes i activitats al barri i suport al teixit associatiu  

� Circuit d’art per enriquir el paisatge urbà cultural i artísticament  

o 1.5 Potenciar la igualtat de gènere i les accions amb perspectiva de gènere 

� Sensibilització en perspectiva de gènere 

- CIUTAT (Nucli Antic) 

o 2.1 Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs 

� Potenciar l’Arborètum amb més arbres i lleure per infants grans i joves 

� Aparcaments de bicicletes als carreres del centre 

� Instal·lar bancs còmodes al Nucli Antic 

� Omplim d’ombra els nostres carrers amb la plantació d’arbres 

� Millorar la plaça dels Pous i el parc infantil 

� Millora i enjardinament entre l’Av. De Gràcia i Plaça Can Quitèria  

o 2.2 Promoure el comerç de proximitat i projectes de l’economia social, solidària i sostenible 

� Campanya per fomentar una alimentació sostenible, saludable i local a Sant Cugat 

o 2.3 Impulsar mesures per facilitar l’accés a l’habitatge, parc d’habitatge públic i models 

alternatius 

� No hi ha propostes de moment, s’haurà de seguir treballant amb altres àmbits. 

- PLANETA (Nucli Antic)  

o 3.1 Apostar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva  

� Plantar arbrat a l’av. Lluís Companys entre c/Rosselló i Plaça Lluís Millet 

� Pacificar algun nou carrer per a vianants 

� Pacificar el c/ Camí del Colomer amb actuacions d’urbanisme tàctic 

o 3.2 Promoure energies renovables, millora de l’eficiència energètica i gestió de residus 

� Activitats i accions per conscienciar sobre l’emergència climàtica  

� Activitats lúdiques i educatives per infants sobre l’emergència climàtica  

- PERSONES (Centre) 

o 1.1 Millorar els equipaments del barri i potenciar espais de trobada 

� Equipament pel local d’entitats de malalties neurològiques, càncer i cronicitat 

� Horts urbans als barris del centre de la ciutat 

� Construir un pump-track (circuit lúdic per a bicicletes) i un nou Skate-park  

o 1.2 Fomentar la diversitat d’activitats per als diferents col·lectius, intergeneracionals i de 

cohesió 

� Art Mural en les façanes/parets dels nostres edificis 
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� Omplir de cultura els parcs 

� Programació alternativa i local al Teatre Auditori i al Teatre de la Unió 

o 1.3 Impulsar l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i accions amb perspectiva de 

gènere 

� Equipament pel local d’entitats de malalties neurològiques, càncer i cronicitat   

- CIUTAT (Centre) 

o 2.1 Generar espais públics de convivència i joc, inclusius, nets i segurs 

� Crear un petit aiguamoll al torrent de Llaceres 

� Millorar els límits de l’estany de la Guinardera 

o 2.2 Promoure el comerç de proximitat i projectes de l’economia social, solidaria i sostenible 

� Impulsar els productes de proximitat i el consum conscient amb un obrador a 

l’Ateneu 

� Potenciar el mercat de segona mà i la biblioteca de les coses 

o 2.3 Impulsar mesures per facilitar l’accés a l’habitatge i per augmentar el parc d’habitatge 

públic  

� Impulsar la rehabilitació d’habitatges i l’estalvi energètic 

� Elaborar un mapa de cases buides 

- PLANETA (Centre) 

o 3.1 Aportar per la mobilitat accessible, sostenible i inclusiva 

� Camins escolar segurs 

� Millorar la seguretat dels passos de vianants  

� Millorar els carrils bici per a fer-los més segurs  

� Connectar carril bici de l’hipòdrom fins al centre per Av. Rius i Taulet  

� Campanya per reduir el soroll i la contaminació provocada per la circulació de 

vehicles 

o 3.2 Promoure energies renovables, millora de l’eficiència energètica i gestió de residus 

� Instal·lar plaques solars fotovoltaiques amb la implicació ciutadana 

� Repartir envasos reutilitzables per reduir l’ús de plàstic al comerç 

� Assessorament en energia solar a les llar  

 

 

 

6. Consell de Ciutat i reunions anteriors 

El Sr. Àlvar Roda com a representant en el Consell de Ciutat fa un breu resum del que es va parlar en l’ultima 

sessió. El Consell es va constituir el 17 de novembre i van assistir 40 persones. Va ser un ordre del dia tranquil 

amb la benvinguda de l’Alcaldessa. El principal tema va ser la pandèmia, el grup de treball per la COVID i un 

repàs de les sessions que es faran.  Es va debatre sobre el monument de la COVID i és va fer la presentació de les 

persones que han constituït el Consell.  

 

El Sr. Àlvar Roda  demana que s’expliqui quines són les propostes ordinàries i quines la d’inversió pel que fa al 

Consell de barri del Nucli Antic. La Sra. Marina Casals explica el procés que es fa amb les propostes i les votacions  

i la diferència entre les propostes d’inversió i les ordinàries. Anima a votar-les i fer-ne difusió.  

 

El Sr. Carles Castell té una consulta sobre el Decidim, diu que no queda prou clar un tema, es pot votar 5 

propostes de cada categoria (ordinari i d’inversió) però no  se sap quantes propostes sortiran, ja que depèn del 

pressupost que hi ha disponible i podria ser que no arribés per fer-les totes cinc. Demana si es podria especificar 
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més detalladament les que poden sortir amb el pressupost que hi ha a cada categoria.  Puntualitza que aquest 

any al web del Decidim es veu tot molt més clar. La Sra. Marina Casals respon que es recull la proposta. A més 

el tècnic de Participació Ciutadana, Albert Mallol, informa que ens el propers dies es rebrà un butlletí a les cases 

amb tota la informació sobre les votacions, on surten totes les propostes amb l’import de cadascuna i la suma. 

S’ha fet amb la voluntat que sigui entenedor per a tothom.   

 

El tècnic de Participació Ciutadana comenta les reunions que s’han fet els darrers mesos en el marc del Consell 

de Barri del Nucli Antic. 

 

- 08/09/2020 - Es va fer un Grup de Mobilitat i es va parlar sobre la anella verda. Webinar: El perquè de 

l’Anella Verda a Sant Cugat https://www.youtube.com/watch?v=95GTXSzaDaQ  

 

- 26/10/2020 - Grup de treball de Mobilitat, els temes que es van tractar van ser l’Anella verda, zona 

vianants, zona baixes emissions, ordenança bicicleta.  

 
- 17/11/2020 – Sessió de constitució del Consell de Ciutat. On es va incorporar el Sr. Àlvar Roda com a 

representant del Consell de Barri del Nucli Antic.  

 
- 03/12/2020 – Consell extraordinari del Nucli Antic – Pressupostos participatiu. 

 
- 18/03/2021 – Propera reunió de Consell de Barri juntament amb el veïnat del carrer d’Anselm Clavé per 

la presentació del projecte vianantització carrer Anselm Clavé. Ho explicaran des de l’àmbit 

d’Urbanisme.  

  

D’altra banda, informa que al barri veí del Centre Oest s’ha iniciat un procés participatiu sobre la Masia de Can 

Canyameres, dins del barri de Volpelleres, per tal de definir quins usos i activitats pot tenir aquesta masia com 

a futur equipament social i cultural del barri. És un procés que està obert a tothom, s’informa per si algú està 

interessat i s’indica properes sessions:  

 

- 04/03/2021 – Sessió necessitats del barri  

- 17/03/2021 – Propostes d’usos i espais del futur equipament  

 

Per més informació: https://decidim.santcugat.cat/processes/cancanyameres  

 

 

7. Precs i preguntes 

 

- La Sra. Esmeralda Pierulivo  vol saber a què es destina el pressupost sobrant un cop s’han votat i surten 

escollides les propostes del Pressupost Paticipatiu, si queden diners. La Sra. Marina Casals explica que 

els projectes s’ordenen de més a menys votats i el pressupost restant d’alguns projectes es dedica a  

dotar les propostes que els hi falta diners. Si malgrat això sobrés pressupost, passaria a la següent 

proposta. El compromís és dotar les propostes que surtin escollides. 

 

- El Sr. Àlvar Roda vol saber com ha quedat  la proposta de la biblioteca central Gabriel Ferrater. El Sr. 

Pere Soler respon que és un projecte que en aquest moments ha quedat semi-aturat. Al començament 

del mandat es va arrencar una modificació d’un projecte inicial per adequar tot aquest espai. Per posar 
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en situació explica que tota la zona del parc Ramon Barnils, just davant l’hotel, hi ha un projecte 

constructiu d’una biblioteca. Respectava molt la zona enjardinada, de tal manera que si es mirés del 

Tibidabo fins el Monestir no es percebria que hi havia un edifici per la continuïtat verda. Aquesta 

pandèmia ha trastocat molts els projectes de l’equip de govern per aquest mandat. El projecte no està 

descartat però n’hi ha d’altres amb més prioritat. Justament al juliol es va aprovar el pla d’actuació 

municipal i s’ha d’acabar de determinar quines són  les línies i quines les actuacions a realitzar i a partir 

d’aquí es podran posar les prioritats d’actuació.  

 

- El Sr. Pere Soler comenta que es vol tornar a obrir el teatre la Unió amb la col·laboració de les entitats 

que formen part de la Unió Santcugatenca i actuacions per la millorar d’altres equipaments. El Sr. Àlvar 

Roda pregunta sobre la Torre negra. En Pere Soler respon que amb la Torre Negra estan avançant, els 

propietaris estan disposats a vendre a l’Ajuntament.  Són 80 hectàrees més la masia-castell. S’està fent 

diverses passes en paral·lel, intentant veure quin podria ser un pla d’usos de la pròpia Torre i a la 

vegada tramitant els informes dels diferents departaments de l’Ajuntament per verificar si el preu que 

s’ha posat sobre la taula, per una banda, és l’adequat en funció del valor del sòl i cultural del patrimoni 

de la ciutat i per l’ altra, demanar l’interès històric i cultural a l’àrea corrresponent. Quan estigui feta la 

valoració es podran acordar les dues coses. Si el preu és just,  es demanarà l’autorització a Patrimoni 

de la Generalitat, amb els terminis establerts. I si el preu es mou, s’haurà de negociar amb la propietat. 

En aquests moments es continua endavant i segueix el seu procés administratiu.  

 

 

 

El President del Consell Pere Soler, agraeix a tothom l’assistència i la participació, i desitja trobar-se aviat en el 

pròxim consell.  

 

 

 

 

Finalització de la sessió 

El president aixeca la sessió a les 19:33 hores, de la qual s’entén aquesta acta.  


