
 

 

 
ACTA CONSELL DE BARRI DEL CENTRE EST 

Sessió ordinària 11/06/ 2018 
 

Núm. sessió: 6 
Data:   11 de juny de 2018 
Hora:   19.10hh 
Lloc:   Casa de Cultura 
 
Hi assisteixen: 
Ferran Villaseñor, president del Consell de Barri 
Ángeles Serrano, sotspresidenta del Consell de Barri 
Èric Gómez, vocal d’ERC-MES 
Susanna Pellicer, vocal PDECAT 
Lourdes Llorente, vocal suplent CUP 
Montse Español, vocal ICV-EA 
César Calzada, vocal del grup polític del PP 
Aldo Ciprian, vocal del grup polític de C’s 
Diego Ortega, vocal APPVV   Can Barata 
Francisco Ordoñez, vocal suplent de l’Associació veïnal Centre Est 
Alberto Valcárcel, vocal AVV Volpelleres 
Rebeca Galan, vocal Associació Gilgal 
Jordi Casas, vocal Grup d’Estudis Locals 
Toni Gual, vocal Associació Comerciants Monestir  
Ferran de Juan, vocal Associació de veïns de Can Magí 
Francesc Carol, vocal Associació d’Egiptologia Sant Cugat 
Marina Casals, sotsdirectora de Participació ciutadana i Acció als barris 
Ester Castanyer, tècnica de Comunicació i Acció als Barris 
 
Excusen l’assistència: 

Aniol Pros, vocal CUP 
 
Ordre del dia  

 

1. Seguiment dels temes tractats en l’anterior Consell de Barri  
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta del consell anterior 
3. Intervenció de les veïnes i veïns 
4. Implantació de l’àrea verda i aparcament de l’Av. Roquetes  
5. Situació de l’àmbit de Sant Domènech  
6. Nova oficina del Pla de  barri Monestir - Sant Francesc  i estat de les obres. 
7. Informació del grup de Seguretat. 
8. Seguiment i propostes dels àmbits territorials 
9. Precs, preguntes, sobrevinguts i suggeriments 
 

 

 

 



 

1. Seguiment dels temes tractats en l’anterior Consell de Barri.  

El president del Consell de Barri fa un repàs i dóna resposta als temes plantejats a la darrera sessió 
ordinària. 
-Arbres i mobiliari urbà al carrer de la Creu 

Pregunta: Es sol·licita que es posin arbres i mobiliari urbà que des de que es va fer l'arranjament 
del carrer amb plataforma única no hi ha cap element. 
Resposta: Actualment no està previst. 

 

-Pla d’arranjament de voreres del barri de Sant Domenech 

Pregunta: Al Ple de desembre es va aprovar un pla de millora i es va dir que s'explicaria i es 
donaria informació al Consell de Barri. 
Resposta: Punt núm. 5 de l’ordre del dia del Consell de Barri 
 

-Neteja de la zona Mercantic 

Pregunta: Sol·licita que els diumenges que hi ha Mercantic es realitzi un reforç de la neteja de 
la zona. 
Resposta: Petició trasllada al servei de manteniment que confirma que reforçarà la neteja.  
 

-Desfibril·lador a Can Barata 

Pregunta: Es sol·licita un desfibril·lador a Can Barata. 
Resposta: Està prevista la instal·lació d’un desfibril·lador a Can Barata per part de la brigada 
municipal. S’instal·larà al costat de les bústies a l’entrada de Can Barata, que es lloc de pas i 
queda més a prop dels restaurants on hi ha més afluència de gent. S’està programant una 
formació pràctica amb els veïns, a ser possible durant el mes d’octubre. 

 

2. Aprovació  de l’acta de la sessió anterior.  
S’aprova l’acta per assentiment. 
 
El president, Ferran Vilaseñor, informa del canvi de representant del grup de C’s al Consell de Barri 
i dóna la benvinguda al Sr. Aldo Ciprian en substitució del Sr. Roberto Torrecilla. 
 

3. Intervenció de veïns i veïnes. 

 
Veïna demana que s’informi al Consell sobre el cobriment de les pistes de Sant Francesc, demana 
que aquest tema sigui tractat en un proper Consell per informar als veïns. 
Ferran Villaseñor diu que es portarà al proper Consell. 
Sr. Canals demana que es facin  més activitats organitzades per l’Ajuntament al barri. Diu que s’ha 
notat més sensibilitat a l’hora d’organitzar actes Culturals, com les Lectures a la fresca. Reivindica 
que es portin al barri tota mena d’activitats i actes, com es fa a altres llocs del municipi. 
Pregunta sobre la continuïtat dels projectes de vinanantització de  l’Av. Cerdanyola i l’amfiteatre 
dels Jardins del Vallès.  Sobre el primer, diu que corre el rumor que no es farà i sobre el segon, diu 
que està parat per la queixa d’uns pocs veïns i que no s’està fent un projecte que va sortir de la 
votació popular. 
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Sra Susanna Pellicer (PDECAT) afirma que els projectes es faran i no es quedaran al calaix. Explica 
que en el cas de l’amfiteatre s’estan fent sonometries per veure si cal fer algun canvi i adaptar el 
projecte, però assegura que tirarà endavant. 
Sr. Ferran de Juan pregunta si els diners de le s  partides dels pressupostos participatius  s’han 
d’executar en el seu any o es poden passar al proper exercici. 
Sr. Ferran Villaseñor diu que els pressupostos participatius són d’un capítol d’inversió i sí que es 
poden traspassar a l’exercici següent, no es perden. 
Sr. Josep Vergés (AVV Sant Cugat Centre) informa del projecte de lliure disposició de la seva entitat 
(noves plaques als  carrers del centre). Explica que ja han triat els 15 carrers per retolar:  llistat 
Demana si algun membre del Consell té informació sobre aquests carrers per afegir-la a la 
llegenda. 
Sra. Mireia (Grup Facebook) agraeix que hi ha més activitats  culturals al barri del Monestir. 
Demana que les actuacions que es facin al barri tinguin la mateixa qualitat i estètica que les que es 
fan a la resta de Sant Cugat. 
Comenta que darrerament s’han donat diversos intents de robatori al barri i hi ha una mica de por. 
Demana que es tracti al proper grup de Seguretat. També demana més il·luminació a la plaça del 
Coll per seguretat. 
Sr. Paco Ordóñez (AVV Centre Est) denuncia l’estat de la plaça del Coll. Diu que no es fa el 
manteniment necessari ni en aquest espai ni al parc Pollancreda. Els arbustos han tornat a créixer 
i hi ha una deixadesa general. Al parc no es recull la gespa tallada i es deixa podrir. Es queixa que hi 
ha espais de Sant Cugat que tenen un bon manteniment i altres no. Hi ha un Sant Cugat de 
primera i un altre de segona. 
Veí  (AVV Can Magí) pregunta si està previst implantar alguna mesura de seguretat al nou 
aparcament de Roquetes, com alguna tanca del recinte o càmeres de vigilància. Creu que si no es 
fa res es convertirà en una zona de botellot. Els caps de setmana s’hi fan derrapades amb cotxes i 
queda brut de deixalles. 
Sr. Diego Ortega (APPVV Can Barata) reitera la demanda de posar un semàfor a l’accés al barri des 
de la carretera de Rubí-Sant Quirze.  També demana que s’il·lumini el  jardí que hi ha a l’entrada de 
Can Barata. 
 
Montse Español, vocal ICV, fa un toc d’atenció per la poca assistència de públic al Consell. 
Ferran Villaseñor respon que el Consell d’avui coincidia amb diverses activitats que es feien a la 
mateixa hora. Admet però que l’assistència ha minvat i diu que caldrà reforçar la comunicació i fer 
més accions a les xarxes socials. 
El president recorda que al maig de l’any passat ja es va demanar a Serveis Urbans que vetlli pel 
manteniment i neteja de la Pollancreda. És preocupant que es repeteixi el mateix problema. Ho 
tornarem a demanar i també que es tallin bé els arbustos de la plaça del Coll i que es millori la 
il·luminació. 
Respecte el tema del botellot, es traslladarà a l’equip de govern. 
Els problemes de robatoris  ja s’han comunicat als Mossos i la policia local i s’estan investigant. 
Ferran Villaseñor recorda que la carretera de Can Barata és competència de la Diputació i que ja es 
va descartar fer una rotonda. Es traslladarà a  la nova alcaldessa la reivindicació del semàfor de  
Can Barata. 
 
 



 

4. . Implantació de l’àrea verda i aparcament de l’Av. Roquetes  

 

Sr. Ferran Villaseñor comenta que la implantació es va iniciar fa un mes i encara no hi ha dades per 
valorar-ho. Al setembre es farà un primer anàlisi. També explica que s’ha obert una oficina 
d’informació sobre l’àrea verda a l’Av. Francesc Macià.  
 

 
 
 
Han sorgit algunes discrepàncies sobre diversos aspectes de l’àrea verda. Afegeix que espera que 
quan hi hagi els primers resultats, es farà una revisió i es podran fer ajustos al plantejament de 
l’àrea verda.  
Sr. Toni Gual (Ass. Comerciants Monestir) critica que els comerciants no poden fer servir l’àrea 
verda com la resta de veins i han de pagar les tarifes de la zona blava, que a més s’han 
incrementat. Volem pagar igual que qualsevol veí, ja que ara hem de pagar 2.20 euros/ hora. No 
entenc perquè no se’ns considera part de Sant  Cugat. L’Ajuntament ens ha dit que ho estudiaran i 
que al setembre ens diran alguna cosa. El compromís és que es revisaran i s’ampliaran els horaris 
en alguns barris, com l’Eixample sud. 
 
Sr. Ferran Villaseñor diu que s’entén la seva queixa i creu que es trobarà una solució raonable. 
Afegeix que l’àrea verda és bona pels veïns però té aspectes que caldrà revisar de cara al setembre, 
com és el cas dels comerços.  
Villaseñor comenta que ha demanat a la tinenta d’alcalde, Cristina Paraira, que assisteixi al proper 
consell per tractar el tema. 
Sr. Aldo Ciprian explica que des del mes d’abril que C’s demanen un reglament de funcionament 
de l’àrea verda i que encara no s’ha aprovat. Creu que no s’hauria d’haver implantat, sense 
comptar amb un reglament aprovat per tots els grups polítics. 



 

 
Plaça de la Vila, 1 

08172 Sant Cugat del Vallès 

T. 935 657 000 

nomicognom@santcugat.cat 
santcugat.cat 

Sr. Èric Gómez (ERC) considera normal que d’entrada es faci un temps de prova per veure com 
funciona i quins resultats té l’àrea verda. Per comprovar qui la fa servir, ja que només amb les 
dades de vehicles residents es fa molt difícil saber qui l’utilitzarà. Remarca que ERC és favorable a 
l’àrea verda, però no a l’ampliació que s’ha fet de la zona blava. També volíem la zona vermella i 
no s’ha fet. 
Sr. Francisco Ordóñez diu que els veïns valoren molt positivament que ara hi ha menys trànsit i 
més espais per aparcar. Critica que l’aparcament de Roquetes s’ha fet de pressa i corrents i que no 
s’ha previst els problemes que provoquen els aiguats.  
 
Sr. Canals diu que els veïns estan contents amb la zona verda i que ja hi ha un miler de residents 
que han pagat la tarifa per aparcar. 
César Calzada (PP) assegura que a l’Av. Pla del Vinyet totes les places de zona blava estan buides 
tot el dia.  
 
5. Situació de l’àmbit de Sant Domènech  

Sra. Marina Casals explica que al maig s’han fet reunions amb veïns, amb l’alcaldia i regidors per 
tractar diversos aspectes de mobilitat de l’àmbit de Sant Domènech. 
Carril bici Av. Graells: es farà un estudi per fer compatible el carril bici amb la pacificació del 
trànsit. 
Aparcament: es farà un aparcament al voltant del CAP i s’ampliarà el del Mercadona a Volpelleres. 
Rotondes: es faran millores a les rotondes de Xic i Hipòdrom per millorar la circulació en hores 
punta. 
Voreres: es faran actuacions de millora en algunes voreres del barri, així com amb els pals de llum. 
Actualment el barri de Sant Domènech està dividit  en dos consells de barri. En cas de modificació 
de l’àmbit territorial dels consells, s’intentarà que quedi integrat en un sol Consell. 
Sra. Montse Español (ICV) pregunta quan s’aplicarà el control d’accés de vehicles en els carrers 
vianantitzats del centre. Exposa que a la plaça del Mercat Vell no hi ha control i els cotxes hi 
accedeixen lliurement. 
 
Informació sobre projectes de lliure disposició  

Per part de Sra. Marina Casals s’explica l’estat dels següents projectes de lliure disposició: 
 
-Ja s’ha instal·lat la llibreria cívica al costat de la rampa d’accés a la Casa de Cultura Es tracta d ‘un 
tronc amb 3 espais per deixar llibres. Falta posar un cartell explicatiu. 
-S’ha instal·lat l’aparell d’aire  condicionat per climatitzar el local social de l’APPVV Can Barata.  
 
Així, mateix s’informa sobre  l’estat actual dels següents projectes de l’àmbit territorial del Consell 
de Barri:  
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6. Nova oficina del Pla Monestir - Sant Francesc  i estat de les obres. 

 

Sra  Marina Casals explica l’entrada en funcionament de l’Oficina del Pla de Barri del Monestir 
i l’estat d’alguns projectes del Pla de Barri. 
 

 
 

 



 

 
 
 
7. Informació del grup de Seguretat. 

Sr. Ferran Villaseñor fa un repàs dels temes tractats en el darrer grup de treball de Seguretat (veure 
acta). 
Sr. Francesc Carol denuncia que la Policia local compta només  amb 85 efectius perquè no es 
renoven les places en comissió de servei. Assegura que fa tres anys, la plantilla comptava amb 100 
agents. Podrien venir més policies en comissió de servei, però no es demanen ni es renoven 
aquestes places. Assegura que els caps de setmana només hi ha una patrulla en tot Sant Cugat. 
 
Lourdes Llorente (CUP) afegeix que la mitjana d’edat de la plantilla és de 50 anys i que ha envellit 
en els darrers anys com a conseqüència de la política de contractació / planificació del govern 
municipal. Enlloc de convocar noves places, s’optava perquè els agents fessin hores extres. 
Sr. Paco Ordóñez denuncia que la Policia local no actua per evitar els estacionaments en doble fila 
i en zones de càrrega i descàrrega de la Crtra de Cerdanyola / Av. Torreblanca. Denuncia la 
deixadesa de funcions de l’Ajuntament i es pregunta si haurem d’esperar que hi hagi un accident 
mortal per actuar. La policia ens va dir que ho miraria i no ha fet res, han intentat traslladar el 
control als vigilants de  l’àrea verda, que no tenen cap autoritat. 
Sr. Francesc Carol critica que no s’ha convocat encara el Consell de Seguretat. 
Sr. Ferran Villaseñor respon que la convocatòria del Consell de Seguretat s’ha demanat en moltes 
ocasions per part de tots els grups polítics. Diu que és una preocupació pel Consell de Barri que no 
s’hagi convocat i afegeix que cal una planificació sobre la plantilla de la Policia local. 
 
Sr. Francisco Ordóñez pregunta si el Consell de Barri donarà suport a la presentació d’una 
demanda a la fiscalia per denunciar la situació de l’Av. Cerdanyola / Torreblanca. 
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Sr. Villaseñor respon que el Consell ho traslladarà a l’àmbit de Seguretat i que si algú vol fer una  
demanda que la faci a títol individual. És evident que hi ha un problema de manca de civisme i que 
no es posen multes per evitar-ho. 
Sr. Vergés (AVV Sant Cugat Centre) exposa que  a les escales de la Baixada de l’Alba no hi ha 
il·luminació i és un focus de pintades, brutícia i altres problemes. Fa temps que se’ns diu que 
s’arreglarà però no es fa res. 
Sra. Ángeles Serrano (AVV Centre Est) diu que la seva associació també va demanar millorar la 
neteja i la il·luminació de la zona.  
Sr. Ferran Villaseñor  introdueix un punt a l’ordre del dia per tractar la modificació d’un projecte 
dels diners de lliure disposició. Dóna la paraula a la vocal de Gilgal,  Sra.Rebeca Galan. 
Sra. Rebeca Galan  (Gilgal) explica que  la proposta inicial de l’entitat  era fer un cicle de 
conferències i una actuació teatral per commemorar el Dia de la Dona el 8 de març passat però no 
es va poder dur a terme ja que el procés d’aprovació per part del Consell de Barri va ser posterior a 
aquesta data. En conseqüència, l’entitat vol reconvertir el projecte en un vídeo relacionat  amb el 
mateix tema, que comptaria amb la participació del servei Donainformació, el veïnat del barri i 
entitats com Hora Bruixa i No Estàs Sola. La idea és projectar-lo durant la festa del barri. 
Ferran Villaseñor demana que s’impliqui també altres entitats del barri. 
S’aprova el canvi del projecte per unanimitat. 
 
Sr. César Calzada (PP) critica la implantació del carril bici de l’Av. Ragull, en el tram entre Torrent 
d’en Xandri i Joan XXIII. Considera que molesta  els veïns que van en cotxe  perquè han de fer una 
volta de 800 metres, quan pel carril no hi passa cap bicicleta. També troba un error que s’obligui a 
passar tot el trànsit per davant dels dos centres d’ensenyament. No té cap sentit que s’hagi limitat 
a un sol sentit de circulació un tram de 50 metres, que obliga tothom a fer una gran volta. 
Per altra part, recorda que el PP va demanar fa un any que es posessin passos de vianants a les 
entrades i sortides de la rotonda de l’hipòdrom.  No s’ha donat cap resposta, només que s’està 
estudiant. Hem d’esperar que hi hagi un accident mortal? 
 
Sr. Francisco Ordóñez pregunta si encara existeixen les places d’aparcament per a camions de més 
de 3.500 kg a l’Av. Ragull, davant de l’escola. 
 
Sr. Ferran Villaseñor  informa que després de la festa major es convocarà un grup de treball de 
Mobilitat  i que el proper Consell de Barri serà la última setmana de setembre.  
 
Ferran Villaseñor demana als vocals que envïin els temes a tractar al proper Consell de Seguretat. 
 
A les 21.10h s’aixeca la sessió.  
 
 
Sant Cugat,  14 de juny  2018 
 


