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Procediment: M142 Consell de barri del Nucli Antic  

Expedient: 14117/2020  Document: 161391/2020  

 
 

ACTA CONSELL DE BARRI DEL NUCLI ANTIC  
 

Sessió ordinària 01/072020 

Data: 1 de juliol 2020 

Hora: 19h 

Lloc: reunió online 

 

Assistents: 

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 santcugatenc 

Esmeralda Pierulivo, Associació veïnal Centreestació 

Rosa Maria Capo, Associació excursionista Altiplà 

Anna Rigol, Òmnium Cultural   

Silvano Bendinelli, Club Muntanyenc Sant Cugat  

 

Per part municipal 

Pere Soler, president del Consell de Barri del Nucli Antic 

Marco Simarro, regidor de Participació i Acció als Barris 

Lluís Campins, director del Museu de Sant Cugat 

Marina Casals, sotsdirectora de Participació Ciutadana 

Ester Castanyer, tècnica de Comunicació i Acció als Barris 
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Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana 

Ordre del dia 01/07/2020 

1. Aprovació acta anterior 

2. Informacions de la presidència 

3. Designació de  sots-president/a i secretari/a del Consell de Barri i 

nomenament de representant al Consell de Ciutat 

4. Respostes a preguntes presentades prèviament 

5. Torn obert 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Aprovació acta de la sessió anterior 

S’aprova per assentiment. 

 

2. Informacions de la presidència. 

Sr. Pere Soler recorda que a la primera sessió del Consell es va demanar 

informació sobre la protecció del patrimoni arquitectònic i sobre el catàleg que 

estableix els elements a preservar. Diu que si hi ha interès en el marc del consell de 

barri es pot crear un grup de treball per fer seguiment del tema. Introdueix al 

director del Museu de Sant Cugat, Lluis Campins, perquè expliqui el funcionament 

del catàleg i la comissió de patrimoni. 

Sr. Lluís Campins explica el sistema de preservació del patrimoni local, centrat en 

dos instruments: el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i el 

catàleg. Comenta els diferents nivells de protecció existents, en funció del tipus 

d’element i el grau de protecció. El catàleg, que es pot consulta des del web 

municipal, consta actualment de 500 fitxes d’elements catalogats. Considera que el 

sistema és ambiciós però cal reforçar la protecció que haurien de tenir els elements 

arquitectònics. També existeix la Taula de Patrimoni, que és oberta a la participació 

de les persones interessades. 

Sr.  Pere Soler dóna paraula a Sr. Albert Mallol per explicar quins han estat els 

resultats de la fase de propostes dels Pressupostos Participatius al barri del Nucli 

Antic. La recollida s’ha fet entre el 15 de maig i el 21 de juny a través del portal 

Decidim i s’han rebut 114 propostes del Nucli Antic. 

Les propostes més nombroses pertanyen als àmbits de millora de l’espai públic, 

millora d’equipaments i mobilitat sostenible, segons els àmbits definits en el 

Programa de Barri.
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Durant el juliol i setembre es farà la validació tècnica de les propostes i a  l’últim 

trimestre de l’any està previst convocar els tallers de debat i priorització de 

propostes, per seleccionar quines són les finalistes que passaran a votació de la 

ciutadania. 
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Sr. Pere Soler explica les dades principals del pressupost municipal 2020 i remarca 

l’esforç que està fent l’Ajuntament amb mesures per fer front als efectes de la 

pandèmia del Covid19. Fins ara s’ha destinat 11  milions d’euros i s’estima que 

s’arribarà als 15 milions, que representa un 10% del pressupost municipal. Afegeix 

que l’objectiu del pressupost és millorar la ciutat i reforçar els serveis essencials i 

l’atenció a les persones en un moment marcat per la pandèmia.  

A continuació, Sr. Pere Soler comenta les  principals inversions del pressupost 

municipal previstes al barri del Nucli Antic. 
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3. Designació de  sotspresident/a i secretari/a del Consell de Barri i nomenament 
de representant al Consell de Ciutat 
 
Sr. Pere Soler exposa que en els darrers mesos s’han estat recollint propostes i 
parlant amb els possibles candidats per cobrir els càrrecs representatius del Consell 
de Barri i tot seguit presenta la proposta de nomenament de les persones següents: 

 
Vice-presidenta: 

 Rosa Maria Capo (Ass. excursionista Altiplà) 
 Secretari: 
 Marc Villoro (AVV Centre-Estació) 
 Representants al Consell de Ciutat: 
 Àlvar Roda (Ateneu) titular 
 Silvano Bendinelli (Club Muntanyenc) suplent 
  

 
Sr. Pere Soler pregunta si hi ha alguna vot en contra o abstenció per part dels vocals 
amb dret a vot. No hi ha cap intervenció. Sr. Soler pregunta si algú vol prendre la 
paraula. 
Sra Dolors, de l’Associació de Comerciants del Centre Històric, aclareix que assisteix 
al consell com a particular, ja que la seva entitat no ha tramitat l’alta per donar-se d’alta 
com a membre del Consell de Barri. 
S’aprova la proposta de nomenament dels càrrecs esmentats per unanimitat dels 
membres assistents. 
 
4. Respostes a preguntes presentades prèviament 
 
1) Anella Verda 
 
Sr Pere Soler: Els nuclis de les ciutats del nostre entorn tendeixen a la pacificació des 
de fa temps. Creiem que era el moment adequat per fer l’Anella Verda, aprofitant la 
reducció del trànsit originada pel confinament. És un procés que ha d’anar acompanyat 
de diàleg i segur que caldrà anar millorant el que es proposa d’entrada.  
Només s’han eliminat 8 places d’aparcament de zona blava i algunes de càrrega i 
descàrrega, però aquestes últimes s’han reubicat en una altra zona.. 
Hem estat fent enquestes per veure el destí del trànsit que passa per Av. Gràcia, Lluís 
Companys i Rambla Ribatallada i el 90% dels vehicles que utilitzen aquesta artèria és 
trànsit de pas. Com a govern, hem de buscar alternatives per aquest trànsit de pas. 
Hem anat fent reunions amb els comerciants i és cert que hi ha un debat molt intens. 
També hi va haver reticències quan es va fer la vianantització del centre. Són 
actuacions que comporten canvis d’hàbits però la ciutadania ho agrairà. 
   
Sra. Dolors Prats, veïna del carrer Martorell, exposa les molèsties provocades per les 

motos de repartidors de les pizzeries que hi ha en aquesta via. Diu que és problema 

de soroll, contaminació per als veïns. Demana que es reguli en el marc del pla 

ambiental i pregunta si es pot impulsar que les motos de repartiment siguin elèctriques 

o que les seus es situïn fora del Nucli Antic. 

Sra. Esmeralda Pierulivo manifesta el seu acord amb el projecte de l’Anella Verda però 

té dubtes sobre què passarà al setembre amb el trànsit quan tornin a començar les 
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escoles. També trasllada que la preocupació d’una veïna del carrer Valldoreix per la 

presència de rates en aquest carrer. 

Sr. David Andrés, (C’s), diu que hauria estat necessari comptar amb més participació 

en tot el procés d’implantació de l’Anella Verda. Agraeix el to del Sr. Pere Soler i 

demana que qualsevol decisió compti amb l’opinió dels veïns i comerciants de les 

zones afectades. Creu que és important que es facin reunions per explicar el projecte 

però considera que s’haurien d’haver convocat abans de la implantació. 

S’apunta que a l’Escola Santa Isabel també hi ha preocupació per l’Anella Verda 

Sr Pere Soler explica que la posada en marxa de l’Anella Verda ha estat una 

oportunitat donada per la baixada del trànsit que ha provocat la pandèmia. Afegeix que 

el diàleg ha estat constant amb empresaris i comerciant, reconeixent que no sempre 

han estat d’acord. Pel que fa a les escoles, diu que a la zona de l’escola Santa 

Isabel,hi ha l’alternativa de la rambla de Can Mora que es podria habilitar com a via 

d’entrada i recollida. 

Sra. Rosa Maria Capo, sosté que l’Anella Verda és molt bona idea i creu que caldria 

fer proves de camins escolars per tal que els nens puguin anar a peu a l’escola.  Es  

tracta d’afavorir un canvi d’hàbits. Afegeix que és necessària educació sobre com anar 

amb bicicleta per la ciutat. 

Sr. Pere Soler explica que Sant Cugat té uns índexs alts de contaminació per la 

proximitat de l’autopista AP7. Afegeix que ens estem preparant per entrar a la zona de 

baixes emissions però, tenint en compte el tema de la pandèmia i l’Anella Verda, no 

tenim pressa per implantar-la. Es farà  un procés ampli d’informació i participació 

abans de començar la ZBE. 

 2) Pas autobusos per la plaça Lluis Millet. 
Sr Pere Soler explica que l’autobús urbà deixarà de passar per la superfície de la plaça 
de Lluís Millet. L’objectiu és millorar la seguretat dels vianants i, a la vegada, mantenir 
la connexió intermodal entre els serveis d’autobús urbà i FGC  El canvi es fa en dues 
fases: 
-La primera, ja feta, la parada de les línies L-1, L-2AiB, L-8 que vagin en DIRECCIÓ 
CENTRE CIUTAT i la L-3 (direcció Font d’en Colom) es trasllada  fent-la circular per 
darrera de l’estació. 
-La segona fase arribarà després de l’estiu: es traslladarà la parada de les línies en 
DIRECCIÓ BARRIS (L-1 i L-2AiB) al carrer Safareig (cantonada carrer Villà) i 
d’aquesta manera  quedarà definitivament eliminada la parada de la plaça Lluís Millet  
  

3) Implantació al voltant de l'Estació de la zona verda per plaçes d'aparcament veins. 
 S’està replantejant l’àrea verda i blava a nivell global. A dia d’avui no hi ha una decisió 
presa. 
 
 4) Activar càmeres per controlar l'accés a la zona vianantitzada del centre. 
Durant el Covid-19 es va aprovar un decret de deixar oberta la zona de vianants, però 
en aquests moment, acabat l’estat d’alarma, les càmeres ja estan novament activades 
i en funcionament. 
 
5) Botelllot a la plaça de l’Estació, grups de drogues, vidres trencats, música  fins la 
matinada, pipis a les papereres i portals de casa. 
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Sr Pere Soler explica que aquesta situació es produeix també en altres zones dde la 

Ciutat, com les places dels 3 Pous dels Jocs Florals.  Són actes d’incivisme que cal 

continuar denunciant i avisar la policía quan es detectin. La  Policia Local augmentarà 

les patrulles a la plaça de l’estació. 

6. Torn obert 

Sra.  Anna Rigol, d’Òmnium  Cultural, pregunta si l’Ajuntament té prevista alguna 

actuació de neteja pintades de grafits. Denúncia les pintades que hi ha al carrer 

Marges, on té la seu la seva entitat. 

Sr. Pere Soler: Hi ha una partida de 250 mil euros anuals per treure pintades a l’espai 

públic. Passarem avís a Serveis Urbans perquè valorin si es pot fer una actuació. 

-Pregunta sobre carrer Camí Colomer és un carrer sense arbrat, amb voreres estretes 

i alt moviment de cotxes. A més té dues línies d’aparcament de zona blava. Des de fa 

unes setmanes sembla que hi ha okupes a un edifici que provoquen molèsties. 

Sr Pere Soler: Es tracta d’una zona amb poc aparcament. Deu ser la única zona del 

centre on encara hi ha zona blava. Farem consulta a Mobilitat per si s’orienta a zona 

verda o blava. El tema de la casa okupada el posaren en coneixement de la policia 

local. Ens interessarem per si hi ha denúncia presentada per informar al proper 

consell. 

Sra. Dolors Prat exposa que les rajoles del paviment que  hi ha a la plaça Octavià i 

plaça Augusta- rellisquen i han provocat alguna caiguda. Pregunta si es pot fer alguna 

actuació per millorar. 

Sr. Pere Soler: és un tema conegut però no es fàcil de resoldre. Cal provar quin és el 

millor sistema. Si podem fer proves, us informaré del resultat. 

David Andrés, C’s, pregunta si hi ha previsió de quan es farà grup de treball de 

Qualitat urbana i Mobilitat, com es fa a la resta de consells. 

Sr. Pere Soler:  Posem fil a l’agulla i mirarem si és possible de convocar-los abans de 

l’estiu a al setembre. Agafem el compromís.   

El president agraeix a tothom la seva  participació en el segon Consell del Nucli Antic i 

espera que el proper ja es pugui fer presencialment. 

Sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.55h 
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Acords 

-S’aprova l’acta de la sessió anterior de 5/3/2020 

-S’aprova el nomenament dels següents càrrecs del Consell de Barri del Nucli Antic: 

 
Vice-presidenta: 

 Rosa Maria Capo (Ass. excursionista Altiplà) 
 Secretari: 
 Marc Villoro (AVV Centre-Estació) 
 Representants al Consell de Ciutat: 
 Àlvar Roda (Ateneu) titular 
 Silvano Bendinelli (Club Muntanyenc) suplent 

 

Signatura 

El /la President/-a  Consell de Barri
F_GRPFIRMA_REGIDORIA        

 
Oficina de Participació Ciutadana 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A   
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