
 

 

 
 

ACTA CONSELL EXTRAORDINARI DE BARRI DE LA 
FLORESTA 

DE 4 DE OCTUBRE DE 2012 
 

 

 

 
DATA:   4.10.12 

LLOC:    Centre Polivalent de La Floresta 

HORA D'INICI:  20 h. 

HORA D'ACABAMENT:  21:30h 

 

 

 

ASSISTENS: 
 

Per l'Ajuntament: 
Carles Brugarolas (Tinent d’Alcalde d’Economia i President del Consell de Barri de La Floresta) 

Francesc Serra. (Director d’obres als Districtes) 

 

Representants dels Grups de Municipals: 
 

Salvador Montés i Carne   CDC 

Bruno de Salvador,  del PP 

Ferran Villaseñor,  de PSC 

Joan Calderon,  de INICIATIVA VERDS 

 

Associacions: 
 

Daniel Gambús   (Associació Mussol) 

Josep Comelles   (Associació veïns i propietaris de La Floresta) 

Carles Castro   (Associació de veïns la Serreta)  

Marie Line Mimaud   (Associació de la Muntanyesa Sud) 

Iolanda Sans   (Associació Muntanyesa Sud) 

Xènia Amorós   (AMPA Escola La Floresta) 

Joan Canadell   (Associació  Mas Fortuny) 

Manuel Fernández   (Associació Mas Fortuny) 

Carles Masnou   (Associació Sant Cugat Camina) 

Xènia Amorós (AMPA CEIP La Floresta) 

 

Secretaria: 
Montserrat Varderi Rosales   (Secretaria del Consell de Barri de La Floresta, i veïna) 



 

 

 

 

 

 

Tema tractat a la sessió: 
 

DESTINACIÓ DEL LLIURE DISPOSICIÓ DEL DISTRICTE DE  
LA FLORESTA. 
 
Dispensa d’assistència del Sr. Josep Carné, de la (Associació veïns i propietaris de La Floresta). 

 

Inicia la sessió en Carles Brugarolas, President del Consell de Barri, plantejant la difícil situació que 

estem vivint en aquest moments de crisi i les incerteses del dia a dia,  els problemes de morositat i 

la dificultat que en aquest moments els Ajuntaments, estan patint. 

 

Tot i així dóna per acceptat tot el Treball Extraordinari de Territori i Qualitat Urbana de La Floresta,  

efectuat, tal i com ja és va acordar el passat dia 26-7-12, en la acta anterior. 

  

Així mateix amb referència a les obres del 2012 que ja estaven a punt de realitzar i que enguany i 

dins del període seguirà el seu ritme imminent. Però els que quedin pendents i que ja entrin en el 

exercici dels pressupostos del 2013, tot i que ja estan acceptades és tornaran a dotar novament, per 

ajustos pressupostaris pels temps que estem vivint, fent referència que seguiran sent la prioritat i 

finalitzant totes.  

 

El Tinent d'Alcalde proposa executar inversions amb l'import total que prové de romanents 

187.830€, més Aportació Lliure disposició de 100.000 € del 2012, que se executarà ja dins del any 

2013.  

 

 

 

1.  Informació general: 
 
 a.   Arranjament del carrer Passeig de la Floresta. (dins del pla de conservació). Inici d’obres 

el dilluns 8/10/12. Els veïns de la zona ja estan avisats. 

 b.   Pavimentació del carrer Casino, segons acord del Ple Municipal (carrers d’accés a 

edificis municipals). Inici d’obres previst abans de fi d’any 2012. 

 

2.   Saldo de lliure disposició: 
 
 El Consell de Barri de La Floresta acorda invertir, en aquest darrer trimestre de l’any 2012, 

en les actuacions descrites en la llista i taula adjunta, amb un total de 187.710 €, que gairebé esgota 

el saldo total del acumulat a data 2011, que és de 187.830 €. 

(Veure la taula adjunta per conèixer el detall econòmic). 

 
 a    Càmera de vigilància policia a l’Estació dels ferrocarrils. 

 b.   Instal·lar bionda a Quadre de Canals. 

 c.   Arranjament accessos a Mas Fortuny (uns trams)  

d.   Pavimentació del Carrer Bonavista. 



 

 e.   Muntanyesa Sud recollida pluvial (uns trams) 

f.   Senyalització del bosc literari de La Serreta 

 g.    Escales accés Bosc Naturalista de La Serreta 

 

 

3 PRECS I PREGUNTES DELS ASISTENTS 
• La càmera de seguretat ha estat consensuada amb els veïns i la policia ? La representant de 

l`AMPA vol deixar constància del seu desacord 

• Actes i convocatòries: molèsties generalitzades per la manca de recepció. 

• El Sr. Massanés pregunta perquè els contenidors de recollida selectiva dels districtes són  

més fràgils que els del Centre 

 

• Pla de Mobilitat: reclamen la seva execució paer poder implantar les solucions que calen a 

La Floresta. En Ramon Ubach, diu que existeix un Pla de mobilitat de La Floresta fet pel Sr.  

Olè Thorson  i que es podria aprofitar. 

• En Carles Masnou, de Sant Cugat Camina demana de participar en els projectes nous per 

poder aportar la visió del vianant, en vers a la seguretat 

• S’ha de convocar el grup de treball de mobilitat i seguretat de La Floresta 

• Manca senyalització per arribar al CEIP La Floresta. Recentment es va perdre una 

ambulància. 

• La cruïlla amb la carretera de Vallvidrera esta molt perillosa 

• Sector Muntanyesa Sud: esta molt endarrerit i tocaria pavimentar. 

• Manca un bicibox a FGC La Floresta 

• No s’ha reparat el tram a on varem tenir l’accident del BUS urbà. 

• La repavimentació del Passeig de La Floresta és a càrrec de l’Ajuntament o de l’anterior 

constructora? 

 

 

Sense més temes, en Carles Brugarolas donat per finalitzat el Consell de Barri i convoca el proper 

pel 20 de novembre de 2012. 

 

 

 

 

 

   


