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ORDRE DEL DIA

1. Torn obert de paraules

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior i respostes 
a preguntes

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

6. Àrea Verda i accés a l’illa de vianants

7. Programa d’activitats al Parc Central
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TORN OBERT DE PARAULES1
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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR I RESPOSTES A 
PREGUNTES2
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2. Respostes a preguntes

Enjardinar escales Ernest Lluc
Pregunta: Sol·liciten arranjar les escales Ernest Lluc, que encara estan pendents 

d’enjardinar
Resposta: L’arranjament de les escales i l’enjardinament es va realitzar a l’exercici 

2017.

Vorera molt estreta carrer Domènech amb carrer Àngel Guimerà
Pregunta: Vorera molt estreta al carrer Domènech amb carrer Àngel Guimerà. La 

vorera es molt estreta i no es pot ni passar. Caldria anivellar els 
escocells dels arbres com es fan en altres llocs.

Resposta: Es tindrà en compte però no hi ha previsió d’execució.

Informació accés vehicles a zones vianantitzades
Pregunta: Sol·liciten informació com quedarà la regulació d’accés de vehicles amb 

el nou sistema, una vegada es retirin les pilones
Resposta: Punt núm. 6 de l’ordre del dia del Consell de Barri
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ESTAT DELS PROJECTES DE LLIURE

DISPOSICIÓ DEL CONSELL DE

BARRI 2017 I 20183
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3. Estat dels projectes anteriors de lliure disposició 2016

PROJECTE PRESSUPOST ESTAT

Festa solidària (Carxofada popular) 1.388,00 € EXECUTAT

Activitats de Nadal a Can Quitèria 3.050,00 € EXECUTAT

Aparells gimnàstics a la plaça dels
Jocs Floreals

5.173,96 € EXECUTAT

Jocs pintats a terra a la plaça 
Doctor Galtés

5.616,15 € EN EXECUCIÓ
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3. Estat dels projectes anteriors de lliure disposició 2016

Jocs infantils pintats a terra a la plaça Dr. Galtés:

• Descripció: jocs pintats a
terra perquè els infants
puguin jugar a l’aire lliure i
dinamitzar la plaça. Es
proposen dues àrees de jocs
pensats perquè sigui
atractius i cooperatius.

• Estat: Inici dels treballs el
dia 27 d’abril i previsió de
finalització durant la
primera quinzena de maig
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3. Estat dels projectes anteriors de lliure disposició 2017

PROJECTE PRESSUPOST ESTAT

1. Festa solidària (Carxofada popular) Cancel·lat

2. Activitats de Nadal a Can Quitèria 2.964,50 € EXECUTAT

3. Actuacions musicals, de poesia i/o 
dansa a places del barri o pati de la Casa 
Jaumandreu

1.900 € EXECUTAT

4. Música de cambra o acústica 600 € EXECUTAT

5. Activitats infantils a Can Quitèria Cancel·lat

6. Cursos monogràfics a les places del 
barri 

1.375 € Pendent

7. Posar més bancs a Can Mora 1.471,36 € EXECUTAT

8. Senyalitzar amb llumetes els passos 
de vianants

3.458,98 € EXECUTAT
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3. Estat dels projectes anteriors de lliure disposició 2017

3, 4 i 6: Actuacions musicals, de poesia i/o dansa a places del barri i/o al pati de la
Casa Jaumandreu, música de cambra o acústica i tallers a les places del barri:

• Descripció: Activitats de caire cultural que contribueixen a dinamitzar el barri.

• Estat: S’acorda contractar L’Ateneu Santcugatenc perquè les porti a terme.

� Cursos monogràfics a les places:
Contacontes, fotografia, zumba,
dibuix, Tai-txi i balls de plaça.
Pendent de dates.

� Concert música de cambra:
Blooming Duo, 15 de febrer a les
20h a L’Ateneu.

� Concert a la Plaça Barcelona:
El hijo del flaco, 20 d’abril de 2018.
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3. Estat dels projectes anteriors de lliure disposició 2017

8. Senyalitzar amb llums LED passos de vianants:

• Descripció: col·locació de llums LED als passos de vianants de la Rambla de Can
Mora i del c/ Viñolas per incrementar la seguretat.

• Estat: EXECUTAT



12

3. Estat dels projectes anteriors de lliure disposició 2018

PROJECTE PRESSUPOST

1. Cagatió de Nadal a la Plaça Can Quitèria 3.000€

2. Xocolatada de Nadal a la Plaça Can Quitèria 1.000€

3. Cicle de Música 2.000€

4. El Silenci, l’amic dels veïns (prova pilot de 
mediació nocturna)

2.000€

5. Bancs al carrer Girona 1.700€

6. Il·luminació LED, senyalització i seguretat a la 
cruïlla del Passeig Olabarria amb Avinguda Enllaç

3.000€

7. Parc juvenil Can Villalonga (cistella de bàsquet) 3.000€

8. Millora d’accés a peu al camí natural Parc 
Central – Rius i Taulet

4.300€
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3. Estat dels projectes anteriors de lliure disposició 2018

5. Bancs al carrer Girona:

• Descripció: Instal·lació de 2 bancs al carrer Girona

• Estat: En estudi
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3. Estat dels projectes anteriors de lliure disposició 2018

6. Il·luminació LED, senyalització i seguretat a la cruïlla del Passeig Olabarria
amb Avinguda Enllaç:

• Descripció: Evitar accidents en un pas de vianants amb poca visibilitat

• Estat: En estudi amb el departament de Mobilitat
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3. Estat dels projectes anteriors de lliure disposició 2018

7. Parc juvenil Can Villalonga (cistella de bàsquet):

• Descripció: Instal·lació d’una cistella de bàsquet a la zona de Can Trabal

• Estat: Es proposa ubicar-la al Parc de Can Trabal
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3. Estat dels projectes anteriors de lliure disposició 2018

8. Millora d’accés a peu al camí natural Parc Central – Rius i Taulet

• Descripció: Adequació del camí natural que s’ha generat i que amb l’erosió del
terreny, les arrels dels arbres i les arquetes existents, dificulten un pas còmode

• Estat: En estudi amb el departament de Parcs i Jardins
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PROJECTES DEL BARRI AL 
PRESSUPOST PARTICIPATIU DE 
CIUTAT 2018-194
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4. Projectes del barri als Pressupostos Participatius
2018-19
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PROPOSTES FINALISTES

4. Projectes del barri als Pressupostos Participatius
2018-19
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4. Projectes del barri als Pressupostos Participatius
2018-19
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4. Projectes del barri als Pressupostos Participatius

Propostes a votació del Centre Oest als Pressupostos Participatius 2018-19:
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� Poden votar tots els santcugatencs i santcugatenques majors de 14 anys i
que estiguin empadronats a la ciutat.

� Les votacions es faran del 23 d’abril al 13 de maig per Internet, al portal
decidim.santcugat.cat o en format paper, a les urnes que hi ha a
l’Ajuntament, biblioteques, Casa de Cultura, Casal Torreblanca, Casals dels
districtes..

4. Projectes del barri als Pressupostos Participatius
2018-19

� Cada persona pot votar un màxim de 10 propostes:

• 5 propostes de CIUTAT

• 5 propostes de BARRI
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4. Projectes del barri als Pressupostos Participatius
2016-17
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CREUAMENTS ACCESIBLES AMB SEMÀFORS

El projecte ha servit per millorar la mobilitat a les persones invidents en diverses
cruïlles. D’una banda, s’han instal·lat mòduls acústics als semàfors que no en tenien,
i de l’altra, s’han rebaixat voreres i s’ha posat un paviment diferenciat que ajudi a
identificar el punt on cal aturar-se i l’itinerari per on s’ha de creuar.
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PANTALLA ACÚSTICA PER ESPECTACLESA A L’AIRE LLIURE

La pantalla acústica, pensada per amplificar el so en espectacles a l’aire lliure, es va
estrenar per la cantada de Nadales al carrer que es va fer el 19 de desembre del
2017 a la Plaça Barcelona.
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NATURALITZAR LES VORES DE COLLSEROLA

Es va fer una primera fase entre juliol i agost del 2017 per desbrossar 2,5 hectàrees
de terreny, en la zona que va de la capçalera del torrent de Llaceres fins a la carretera
de La Rabassada.

La segona fase, que va començar aquest gener, s’ha centrat en eliminar canyes de
l’espai, replantar-hi arbres i arranjar part del camí que ressegueix el torrent. També
en arranjar el Forat d’en Bocàs i el camí d’accés al Pi d’en Xandri. Els treballs estan a
punt de finalitzar.
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ITINERARI PER A BICICLETES A L’AV. RIUS I TAULET I 
L’ AV. GRAELLS

El nou carril està executat i en servei des del mes de març. El traçat uneix el centre
amb els barris de Sant Domènec i Volpelleres i també connecta amb el Parc Central.
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ACTUACIONS A LA PLAÇA BARCELONA5
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S’han substituït 8 plàtans per seguretat: dos que ja s’havien talat i 6 que s’han talat ara
perquè estaven molt envellits i deteriorats a causa del pas dels anys, antigues
tècniques d’esporgues i diferents modificacions i obres a la plaça.

Queden 7 plàtans antics que s’aniran substituïnt a mesura que el seu estat ho
requereixi.

5. Actuacions a la plaça Barcelona: subtitució de plàtans
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Prova pilot per ajudar a conciliar l’oci nocturn amb el descans del veïnat.

5. Actuacions a la plaça Barcelona: fanals Intel·ligents

• Funciona amb sensors en alguns
fanals que detecten l’excés de soroll i
fan pampallugues per alertar que cal
abaixar el volum.

• És una mesura de sensibilització
perquè 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.
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ÀREA VERDA I ACCÉS A L’ILLA DE 
VIANANTS6
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6. Àrea verda d’estacionament regulat
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6. Àrea verda d’estacionament regulat

• OBJECTIU: afavorir l’aparcament de les persones residents i solucionar el
problema de l’alta ocupació de vehicles en determinades zones.

• QUI LA POT UTILITZAR: facilita l’aparcament al veïnat del barri, però hi pot aparcar
tothom. El que canvia és la tarifa que s’ha de pagar.

• COM FUNCIONA: funciona des de dilluns, 30 d’abril, de dilluns a
divendres laborables, de 8 a 20 h amb tres tipus de persones usuàries:

� Residents en aquella àrea verda: veïns i veïnes empadronats en aquella zona
i que tinguin cotxe de titularitat, lísing, rènting o ser-ne usufructuari sempre
que es sigui conductor habitual. Es pot aparcar a l'àrea que correspon i a les
contigües. Les quotes són:

- 1 dia: 0,20 € - 1 trimestre: 12 €
- 1 setmana: 1 € - 1 any: 40 €
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6. Àrea verda d’estacionament regulat

� Residents a Sant Cugat: Les persones empadronades a la ciutat però no
residents a barris amb Àrea verda i que tinguin un vehicle que pagui l’impost
de vehicles al municipi.

- 1 hora: 0,70 € (màxim, 6 hores, mínim 0,35 € ).

� No residents a Sant Cugat: persones que no estan empadronades al
municipi. Exemple de tarifa:

- 1 hora: 2,20 €
- 2 hores (màxim): 4,40 €

• COM PAGAR: als parquímetres al carrer, amb l’aplicació mòbil (iParkMe),
per Internet a mobilitat.promusa.cat.

• CONSULTES I TRÀMITS: demanant cita prèvia a mobilitat.promusa.cat o al mateix
web.
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6. Accés a la zona de vianants

Des de l’1 de març s’ha substituït el sistema de pilones que regulava l’accés als carrers
de vianants per un sistema de càmeres amb lector de matrícula.

COM FUNCIONA:

• S’ha dividit el centre de vianants en 9 zones: es pot accedir per un carrer o
un altre en funció de la zona d’empadronament.

• Aturar-se abans del semàfor que hi ha a l’entrada a la zona perquè la càmera
llegeixi la matrícula i la comprovi a la base de dades.

• Si la matrícula està autoritzada per accedir a aquella zona, el semàfor passa
de vermell a taronja.

• Si es manté en vermell, truqueu a l’intèrfon. En cas de passar en vermell, es
pot multar.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS AL PARC 
CENTRAL7
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7. Programa d’activitats als parcs de la ciutat

"No t'ho perdis!" Practica esport als parcs de la ciutat:

• 7 d'abril: Running (Parc Central/Turó)
• 21 abril: Tai txi (Arborètum)
• 5 de maig: Ioga (Arborètum)
• 19 de maig: Pilates (Arborètum)
• 9 de juny: Tonificació (Parc Ramon Barnils)
• 16 de juny: Marxa Nòrdica (Parc de la Pollancreda Pi d'en Xandri)

“No t’ho perdis”: caminem per Sant Cugat:

• 20 de maig: d’11 a 13h, sortida plaça de la Vila.

Bicicletada popular:

• 6 de maig: sortida a les 11h de la plaça de la Vila. Recorregut fàcil de 9
km (1,5 hores aprox.) pels carrils bici de la ciutat. No cal inscripció.
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CANALS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 
DEL CENTRE OEST

• Oficina d’Atenció als Barris: el 3er dimecres de cada mes, DE 17 A 18:30
Ha la Casa Jaumandreu.

• Telegram: @somcentreoest

• Grup de Facebook: https://www.facebook.com/groups/somcentreoest

• Correu electrònic: centreoest@santcugat.cat
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