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ACTA REUNIÓ VIRTUAL CONSELL BARRI NUCLI ANTIC
Sessió 5 maig 2020
Identificació de la reunió
Núm. de la reunió: 2/2020
Dia: 5 de maig 2020
Hora: 17h
Lloc: Reunió virtual

Assistència
Per part municipal
Pere Soler, president del Consell de Barri del Nucli Antic
Marina Casals, sotsdirectora de Participació Ciutadana
Albert Mallol, tècnic de Participació Ciutadana
Representació de les entitats
Ateneu: Àlvar Roda
Associació Excursionista Altiplà. Rosa Maria Capo
Club Muntanyenc. Silvano Bendinelli
AAVV Centre Estació: Marc Villoro i Esmeralda Piurelivo
AAVV Sant Cugat Centre: Enric Fontanet
Representació dels Grups municipals
JuntsxStCugat. Sandra Casat
PSC. Paula Núñez
C’s. David Andrés

Ordre del dia
1. Situació de l’Ajuntament
2. Informacions del barri
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3. Pressupostos participatius
4. Torn obert de paraula
Desplegament de la sessió
1. Situació de l’Ajuntament
El president Pere Soler detalla les actuacions impulsades per l’Ajuntament des dels
diferents àmbits municipals durant l’estat d’alarma pel Covid19.
Qualitat Urbana/ Neteja viària i residus
Durant l’estat d’alarma, s’han incorporat 5 noves unitats de neteja viària i milloran de la
recollida de residus, més un camió cuba per neteja i desinfecció.
Tasques que es fan:
• Desinfecció d’exteriors i interiors de totes les residències de gent gran i llars
d’avis
• Desinfecció d’exteriors d’altres zones sensibles: CAP, farmàcies, parades bus,
estacions de tren i entrades a establiments comercials
• Desinfecció de carrers (inclòs tot el mobiliari urbà que hi ha i els contenidors, que
s’estan revisant i reparant amb major freqüència per garantir la seguretat de la
ciutadania a l’hora de llençar les escombraries)
• Reajustament i millora de la freqüència de recollida de residus per adaptar-la a
la demanda actual.
Aquesta setmana s’han incorporat a la feina efectius de la brigada municipal i
consergeria, als equipaments, i d’inspecció per detectar incidències.
A partir del dilluns 4 de maig es reprenen els següents serveis:
• Recollida de voluminosos
• Recollida de poda
• Servei de deixalleries (adequant els espais a les condicions actuals: menys
aforament,mantenir les distàncies de seguretat...).
• La botiga d’intercanvi de l’Ambiteca continuarà tancada.
Qualitat urbana/ Parcs i jardins
Del 14 al 24 d’abril:
S’han fet actuacions de serveis mínims de manteniment, neteges i actuacions puntuals
imprescindibles per garantir la salubritat:
o Sega, desbrossaments, retalls de vores i neteges per evitar un creixement
desmesurat de la vegetació amb problemes de salubritat a zones com:
o Reg manual de subsistència d’arbrat de nova plantació i jardineres i obertura
puntual de regs per increment de temperatures i reparació de fuites, si escau.
o Control i desinfecció contra la legionel.la dels regs per aspersió del municipi
segons normativa de legionel·losis
Des del 24 d’abril:
S’han obert tots els parcs i espais verds (a excepció de les zones de joc infantil i zones
d’esbarjo per a gossos), s’ha incrementat la freqüència de neteja i s’està fent una
actuació profunda per garantir la seguretat de les persones que hi vagin:
• Neteja, desbrossament i sega dels espais.
• Netejant les herbes dels escossells
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• Desinfecció dels mobiliari
• Neteja de les fonts públiques, que igualment romanen tancades per seguretat.
També s’ha elaborat una relació dels espais verds de referència de cada barri, per
facilitar les sortides amb infants. 2020
Serveis i mesures adoptades per fer front a la crisi sanitària i econòmica
Serveis socials/ ciutadania
• Servei de mediació davant els conflictes que poden sorgir durant el confinament.
• Nou tràmit telemàtic per sol·licitar el Volant de convivència (necessari per les
persones amb dificultats extraordinàries que volen acollir-se a una moratòria en el
pagament de la hipoteca de l’habitatge habitual)
• Informació i difusió sobre telèfons d’atenció psicològica
• Informació i difusió sobre els telèfons de contacte per a situacions de violència de
gènere
Economia i Empresa
• Reforç de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) per atendre totes les consultes i
tramitacions generades pel COVID-19.
• Nou servei d’assessorament a autònoms, comerços i microempreses per a la
gestió del coronavirus.
• Nou servei de mediació per als lloguers de locals comercials i oficines.
• Nou servei d’assessorament laboral per a les persones treballadores afectades per
les mesures laborals per la crisi de la COVID-19.
• Creació de la taula d’emergència econòmica empresarial i comercial.
Ajudes econòmiques a la ciutadania, empreses, comerços i entitats
• No cobrament dels serveis municipals que no s’estan prestant (educatius, socials,
culturals i esportius) i ajornament d’alguns impostos
• Ajornament del lloguer d’abril i condonació del 50% del lloguer a tots els
arrendataris de Promusa en situació de vulnerabilitat (habitatge, locals comercials i
oficines)
S’ha aprovat un Pla de Contingència format per 60 mesures i que mobilitzarà
aproximadament entre 7 i 7,5 milions d’euros per fer front a l’emergència derivada de
la crisi de la COVID-19
Pere Soler: s’ha fet un reforç específic amb les persones grans. Des de Serveis
Socials s’ha trucat a totes les persones que viuen soles majors de 70 anys, i s’ha
implementat un servei de càtering per aquestes persones. També hi ha hagut
actuacions a totes les residències de gent gran, fent la desinfecció dels interiors i
exteriors de les instal·lacions perquè no s’actuava per part de qui corresponia.
Les dades sobre defuncions a Sant Cugat no són del tot fiables perquè no totes les
que hi ha hagut són de persones residents al municipi, sinó que una part són de
persones d’altres llocs que estaven ingressades a l’Hospital General.
En l’àmbit econòmic, s’ha aprovat un pla de contingencia amb un conjunt de 70
mesures per valor d’entre 7 i 7,5 milions d’euros..
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Torn de paraula:
Sra. Esmeralda Piurelivo. Felicito a l’Ajuntament i serveis socials per tota la tasca a la
gent gran. He vist alguns comportaments de risc, tot i que no són majoritàries. Tinc la
proposta de circular per la dreta, per la vorera de la dreta, per respectar més les
distàncies de seguretat. Amb els gossos, també hem vist que hi ha gent incívica.
Farem un esforç per difondre les ajudes que s’han ofert des de l’Ajuntament.
Sr. Pere Soler: Cal anar millorant el tema del civisme. Hem tingut reunió amb
Mobilitat, Seguretat i Comerç i s’ha començat a estudiar mesures per regular el trànsit
de vianants als carrers amb més densitat, com el Santa Maria, Santiago Rusiñol o
Xerric. Farem proves.
Els propietaris dels gossos és veritat que hi ha hagut deixadesa. Això s’ha sumat a la
manca que hi ha hagut de servei de neteja al carrer. Tothom que ho necessiti es pot
adreçar a la OAC per tema ajudes.
Sr. Marc Villoro: La pandèmia ha tapat un tema que portem lluitant 17 anys, el tema de
treure el bus per la plaça lluís Millet. Actualment ja s’han tret el 50% dels busos, i a la
tardor es trauran la resta. Demano a l’Ajuntament i al Consell de barri a veure si es pot
controlar l’accés a la zona peatonal, ja que tothom fa el que vol. Agraïm molt tot el que
està fent lAjuntament i els veïns, que també estan col·laborant molt.
Sr. Pere Soler. La zona vianantitzada, les zones verdes i blaves s’han anul·lat i s’ha
relaxat el control. Però caldrà activar les càmeres per controlar la zona vianantitzada,
ja que sembla que només la sanció permet bones conductes.
Tema busos s’ha volgut fer en dues fases. S’està pensant en una nova organització
del centre. La segona fase serà quan poguem fer les obres al C. Safareig perquè els
autobusos puguin parar sense aturar el trànsit. Les obres les farà la brigada quan sigui
possible.
Sr. Silvano Bendinelli. Portem dos mesos aturats, el club està tancat, no podem tenir
ajuda, a veure si podem deixar de pagar alguna quota, o si al Ple hi podrà haver
alguna ajuda o avançar la subvenció del 2020 per ajudar a pagar despeses. Nosaltres
fem colònies, però no sabem si les podrem fer. Un altre tema que volíem plantejar és
el d’ampliar la zona de zero emissions.
Sr. Pere Soler. Estem mirant com donar suport, estem tancant unes bases d’ajuts o
subvencions a les entitats, també pensant en aquestes entitats que teniu estructura.
Que volem que surti quan abans millor.
Sobre el tema de les colònies, encara no tenim informació.
Sr. Enric Fontanet. Com es faran les ajudes als locals comercials?
Sr. Pere Soler. No hi haurà ajuts directes al lloguer. Els comerços s’han d’adreçar a
l’OAE. Que els acompanyaran a com demanar ajuts. També s’ofereix mediació als
llogaters per negociar amb els propietaris.
Sr. Àlvar Roda: Hem fet un ERTE per poder seguir. Hem reduït molts socis.
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Sr. Pere Soler. No podrem resoldre tots els problemes, però volem complementar els
ajuts que surtin de les altres administracions. Des de l’Ajuntament intentarem sumarnos a altres ajuts i donar suport.
Sr. Enric Fontanet. Vau enviar un correu per informar els horaris de sortida dels infants
que no estaven bé. Caldria tornar a enviar-ho.
Sr. David Andrés: Donar gràcies a Ajuntament per la feina que està fent. Des de C’s
farem una oposició responsable. Hem fet la proposta de donar microcrèdits sense
interessos, o fer un petit homenatge a les víctimes del Covid.
Sr. Pere Soler. Agraeixo l’actitud de C’s. Estem mirant el tema dels microcrèdits, és
complicat fer-ho des de l’Ajuntament. L’acte a víctimes i tècnics voluntaris, si que hi
estem pensant. Potser es faria de cara a la tardor.
Sra. Rosa Maria Capo: S’ha pensat en ampliar les voreres en carrers que són molt
estrets, com es fa en altres municipis? També faria falta acelerar la connexió entre els
diferennts trams de carrils bici.
Sr. Pere Soler. Hi ha un projecte de tancar algun carrer per que sigui de vianants.
Millorar la connectivitat al centre amb diversos trams de carril bici que estan
desconnectats. En dues o tres setmanes mirarem d’activar aquestes qüestions. Hi
estem treballant.
Punt 2. Informacions del barri
Sr. Albert Mallol: El Consell de Barri ha d’escollir els càrrecs de sotspresident/a i
secretari/a.També ha de designar entre els seus vocals un representant titular i un
suplent al Consell de Ciutat, que es constituirà al juliol. A la primera sessió del Consell
hi havia una veïna del C. St Tomàs que es va oferir.
Sr. Àlvar Roda: Pel que fa a la sotspresidència, si no hi ha ningú que sigui una persona
del barri, l’Ateneu podria fer la funció i ho podria assumir el Pep Martínez, que és
membre de la junta.
Pel que fa a l’ Av de Gràcia, costa creure que costi 2 milions d’euros, per un projecte
de recollida d’aigües.
Respecte el catàleg patrimonial, crec que hi ha alguns edificis antics que es poden
adaptar per als nous usos. No es tracta tan sols de preservar-los.
Sr. Pere Soler. Sí que és una obra important, ja que s’ha d’aixecar tot el carrer per
engrandir el col·lector que hi ha a sota la cruïlla d’Av. Gràcia i Rambla Ribatallada. un
nou clavegueram. Si voleu, podem fer reunió de qualitat urbana perquè els tècnics
vinguin a explicar el projecte i diguin si hi pot haver alguna alternativa.
Sr. Albert Mallol exposa els resulats del qüestionari enviat als vocals dels Consells de
Barri sobre eines de comunicació digital.
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Sr. Albert Mallol pregunta als vocals assistents a la reunió quina creuen que és la
millor franja horària per fer trobades vituals del Consell de Barri.
Ateneu respon de 16-19h
AVV Centre estació respon de 16-19h
Cs respon De 16-19h
Juntsx Sant Cugat respon que s’adaptarà

2.2. Projectes de lliure disposició (ordinari)
Sra. Marina Casals explica que l’aturada provocada per l’emergència del Covid19 i les
mesures de distanciament social poden afectar la realització d’algunes de les activitats
de lliure disposició aprovades pel Consell de Barri per aquest any. Proposa a les
entitats proposants si les volen replantejar o ajornar-les per més endavant.
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Sr.Marc Villoro: La nostra idea seria passar la carxofada solidària a octubrenovembre. Ho hem de parlar amb l’entitat
Sr. Àlvar Roda: Potser es podria fer la carxofada en el marc de la Festa de Tardor.
3. Pressupostos participatius
Sra. Marina Casals explica l’estat del procés dels Pressupostos participatius, que s’ha
vist alterat per la crisi del Covid19. L’emergència sanitària va obligar a anular el segon
taller de diagnosi a tots els barris. Aquesta part es va reconduir a través de la
plataforma digital Decidim, on es van validar les línees estratègiques. El resultat és el
document Programa de Barri que recull les necessitats i eixos d’actuació de cada barri.
Aquest programa serveix com a full de ruta del Consell, defineix les linees
estratègiques a seguir per les propostes dels Pressupostos Participatius i, finalment,
també servirá per orientar al Pla d’Actuació Municipal
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4. Torn obert de paraula
Sr. Enric Fontanet. Lligat al Coronavirus volia preguntar sobre les terrasses. Es
reduiran o pel coronavirus es permetrà ampliar-les? Hi ha problemes de soroll a plaça
Augusta,on els veïns han fet sonometries. El problema és amb un local, no amb la
resta. Com està aquest tema?
Sr. Pere Soler. Quan entrem en fase 1, haurem de veure com s’encamina. Es va dir
que la ocupació seria del 50%, però encara és incert. O mantenim capacitat o
mantenim ocupació. Però fins que la normativa no es concreti no es pot detallar. En
aquests moments des de govern no s’ha pres cap decisió. A la plaça Augusta, s’hi
haurà de posar remei, i en aquest cas no s’ha avançat en aquest tema.
Sr. Silvano Bendinelli. Al maig s’havia de fer la zona de baixes emissions. Des del Club
Muntanyenc ja vam dir que havia de ser tota la ciutat. Cal fer una revolució ecològica
aprofitant aquesta desgracia del Covid, per activar mesures sostenibles: ús massiu de
la bicicleta, etc…
Sr. Pere Soler. El tema de les baixes emissions és un compromís del govern. Un dels
focus més contaminants és la AP-7. Nosaltres tenim treballada la ordenança de baixes
emissions, que passarà per la Taula de mobilitat i el Ple. No està aturat, però sí que
s’ha obert un parèntesis amb el Covid. Ara es faran actuacions paral·leles per
potenciar la bici i vianants i privant l’ús del vehicle a motor. Augmentar aparcaments
dissuasoris i busos llançadora per l’accés al centre.
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Sr. Àlvar Roda. Cal plantejar una reducció de les terrasses, que la massificació tingui
un límit. Per exemple a Santiago Rossinyol. S’hauria de plantejar una reflexió als
restauradors.
Sr. Pere Soler. Encara tenim obert el debat sobre el nom del consell del centre, que
haurem de tractar amb la Comissió de Nomenclàtor. És un tema que no volem ometre.
Sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18.15h

F_GRPFIRMA_REGIDORIA
Signat digitalment per:
La Tinència d'Alcaldia de Presidència,
Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat,
Seguretat i Transport
Pere Soler Artalejo
08-06-2020 10:43

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A
Signat digitalment per:
Tècnic Superior en Participació
Ciutadana
Albert Mallol Mateu
05-06-2020 16:26
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