
 
 
 
 

 
9.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC–MES i CiU PER A LA 

REALITZACIÓ D’UN PLA D’ESTRATÈGIES URBANES DEL BARRI DEL MONESTIR. 
 

 
Atès que el Barri del Monestir (Avda. Cerdanyola, Plaça d’en Coll, Sant Francesc i carrers 

de l’entorn) forma part del Consell de Barri Est. 
 

Atesa la voluntat del consistori d’endegar projectes de participació que apropin la 
ciutadania a la diagnosi i decisió dels projectes que afecten al seu entorn. 
 

Atesa la voluntat del consistori d’encetar projectes de pressupostos participatius. 
 

Atès que considerem una necessitat millorar la interconnexió comercial, ciutadana i de 
vianants entre les dues bandes del monestir. 
 

Atès que associacions veïnals i veïns i veïnes del barri del monestir han realitzat propostes 
en el marc del Consell de Barri Est durant el període 2011-2015. 
 

Atesos els debats realitzats al Ple municipal i al Consell de Barri Est durant el 2014 al 
voltant de la necessitat de tirar endavant un Pla Integral de reforma o pla director de millora del 
Barri del Monestir. 
 

Atès que considerem que la planificació estratègica esdevé metodologia de diagnosi 
bàsica que, amb participació ciutadana, esdevé necessària per traçar el futur d’aquest espai urbà 
i ciutadà. 
 

Atès que considerem que cal vehicular el conjunt de les necessitats del barri del monestir 
en un pla que pugui ser avaluable econòmicament i on s’estableixi un calendari d’assoliment 
d’objectius. 
 

Atès que cal abordar els aspectes lligats a millora urbana, mobilitat, recollida 
d’escombraries o manteniment del mobiliari però també altres com l’educació, serveis socials, 
equipaments culturals i esportius o la promoció del comerç del barri. 
 

Atès que la Xarxa d'Inclusió per als barris del Monestir i Sant Francesc està funcionant des 
de principis de 2015. 
 

Per tot això sol·licitem que el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès adopti els 
següents acords: 
 

PRIMER.- INICIAR l’execució dels treballs de diagnosi, estudi i delimitació d’un àmbit de 
desenvolupament d’un Pla d’estratègies urbanes del barri del Monestir, que tingui per objecte 
abordar la dinamització i millora dels entorns del Monestir, la seva relació amb els teixits urbans 
que l’envolten i del conjunt dels barris i zones adjacents i que haurà d’incidir particularment en 
els àmbits de la millora de la mobilitat sostenible, la qualitat de l’espai públic, l’estructura 
comercial, el paisatge urbà, la dotació d’equipaments i serveis, l’accessibilitat universal i la 
dotació i qualitat de l’habitatge. 
 

Els documents del treball hauran de servir de base per als debats i aportacions del procés 
col·laboratiu ciutadà que acompanyarà les fases d’elaboració del mateix i d’establiment de les 
seves conclusions. 
 

SEGON.- INICIAR el procés de constitució i d’impuls del procés col·laboratiu ciutadà que 
haurà d’acompanyar i participar en el procés d’aportació de propostes i de seguiment i debat dels 
treballs i de les seves conclusions. 



 
 

 
 
 
 
 
TERCER.- CONSTITUIR una Comissió mixta de treball formada per responsables dels 

diferents àmbits municipals, dels representants de les associacions de veïns i les entitats 
representatives del comerç i la restauració del barri del Monestir. 
 

QUART.- PROCEDIR a la redacció del document del Pla d’estratègies urbanes del barri 
del Monestir un cop s’hagin elaborat els treballs de diagnosi, estudi i delimitació i el procés 
col·laboratiu ciutadà hagi donat conformitat a les conclusions dels mateixos. 
 

CINQUÈ.- NOTIFICAR els acords a les entitats que actuen al Barri del Monestir, als 
membres (quan en formin part) del Consell de Barri del Centre Est i a la Federació d’Associacions 
de Veïns de Sant Cugat del Vallès. 

 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 21 de setembre de 2015. 


