
 

 
CONSELL DE BARRI DE LA FLORESTA 

 
ACTA DEL GRUP DE TREBALL 

DE TERRITORI  i QUALITAT URBANA  
 
 
 

DATA: 24.09.13 
LLOC:  Centre Polivalent de la Floresta  
HORA D'INICI: 19:00 h 
HORA D'ACABAMENT: 20:20 h 

 
 

Assistents:  
Sr. Josep Comellas. APVLF 
Sr. Guillermo Gallego. APVLF 
Sr. Josep Carné. APVLF 
Sra. Rosa Turon. APVLF 
Sra. Maria Jesús Garcia. APVLF 
Sra. Eva Serrats. AMPA Ceip la Floresta 
Sr. Paco Bailon. AV “ el faig” 
Sr. Francisco Artero. AV “ el faig” 
Sr. Manuel Fernández Carrasco. Mas Fortuny 
Sr. Carles Masnou. Sant Cugat Camina 
Sr. Santiago Cuchinero. 
 

 
Per l’Ajuntament: 
Víctor Martínez del Rey, Director d’Àmbit de Territori i Qualitat Urbana 
Francesc Serra Ferrer, Director d’Obres als Districtes 

 
 

Temes tractats i acords: 
 

 
1. Estat de les obres en curs 
 
El Sr. Martínez fa un resum de  l’estat de les obres: 
Informa que les obres de millora del sector de la Muntanyesa Nord estan finalitzades. 
Informa que les obres de millora del carrer Casino estan finalitzades així com les obres 
de millora del carrer Bonavista on només resta la instal.lació d’una bionda, que es 
col.locarà properament. 
Les obres de pavimentació dels carrer Tarruell (Nord i Sud) estan en fase de redacció 
de projecte, per poder realitzar al darrer trimestre d’any 2013. 
Respecte les obres de millora del camí de Can Pagan informa que el projecte està en 
fase d’adjudicació, no havent pogut fer-se durant l’estiu. En aquests moments s’estan 
realitzant els informes d’anàlisi de les 28 propostes presentades. Un cop adjudicada es 
farà una reunió de coordinació amb l’AMPA, l’empresa constructora i  l’Ajuntament per 
tal de poder coordinar l’execució de les mateixes. En aquests moments no es poden 



 

donar els terminis d’execució perquè cada empresa ha fet la seva proposta. El que 
s’intentarà és que les obres no afectin a la seguretat dels usuaris i si això no es pot 
garantir, les obres es retrassarien fins l’estiu. 
Informa que la Diputació ens ha fet arribar aquest mes de setembre, una planta del 
que serà la futura rotonda a la carretera de Vallvidrera amb el Camí de Can Pagan. La 
Sra. Serrats, representant de l’Ampa de l’escola de la Floresta, manifesta el seu 
malestar per no haver estat informada per part de la Diputació. Acordem que farem 
una reunió de coordinació, l’Ajuntament, la Diputació i l’Ampa de l’escola. 
Informa que el següent sector en el que l’Ajuntament està treballant és el sector del 
Turó del Sol i Camí Antic de Terrassa Manresa. 
El Sr. Martínez explica que properament es farà la presentació de l’estudi de mobilitat 
que ha fer l’AMB, i que servirà de guia per les properes actuacions que es duguin a 
terme al districte. 
 
2.- Peticions derivades de grups de treball anteriors. 
 
El Sr. Martínez, informa que juntament amb l’acta de la reunió farem arribar extracte 
de la base de dades dels temes pendents on s’informa de l’estat de les diferents 
peticions. 
 
3.- Destinació del lliure disposició. 
 
El Sr. Serra presenta la valoració de les propostes fetes pels diferents representants i 
s’annexarà com a document adjunt a l’acta. 
El Sr. Martínez exposa que algunes de les peticions valorades al documenta abans 
esmentant ja s’estaven fent amb pressupost municipal, com ara l’arranjament del 
carrer Til.lers. També informa que amb càrrec al pressupost municipal s’arrenjarà l’av. 
Piscina i el carrer Grèvol. 
 
4. Inversios al districte per l’any 2014 
 
El Sr. Martínez sol.licita deixar aquest punt pel següent grup de treball, atès que tot 
just s’estava acabant de definir el pressupost municipal del 2014. 
 
 
5. Precs i preguntes 
 
El Sr. Cuchinero manifesta el seu malestar pels sentits de circulació del carrer 
Bonavista, tot i que segons com quedin el sentits de l’av. Tarruell ja no seria tan 
perillós. Aquest tema es traslladarà al Servei de Mobilitat perque pregui la decisió més 
adient. 
La Sra. Garcia posa de manifest l’existència de molts terrenys bruts, el Sr. Martínez li 
demana que li envïi el llistat dels terrenys i des de l’ajuntament es procedirà a tramitar 
l’expedient de disciplina corresponent. 
El Sr. Carne pregunta si encara tenim el servei de neteja de franges, el sr. Martínez 
informa que sí però que no podem garantir el 100% de les franges cada any. 
Es posa de manifest una queixa generalitzada sobre el servei de recollida de les 
saques de poda. 
El Sr. Masnou no està d’acord amb l’actuació feta al carrer Casino, considera que 
hauria d’haver estat un carrer de prioritat invertida. 



 

El Sr. Fernández posa de manifest que resten pendents diferents tasques de 
manteniment al sector de Mas Fortuny. 
Respecte a les peticions formulades mitjançant escrit per la nova associació El Faig, el 
Sr. Martínez informa que de moment no hi ha previsió de pavimentar l’av. Pere Planes. 
També informa que finalment els Serveis Jurídics han determinat que el problema 
d’esllavissament a l’alçada del núm288 es resoldrà des de l’ajuntament. 
Els diferents representants de les associacions van fer peticions diverses que 
s’incorporen a la base de dades que s’adjunta com a document adjunt a aquesta acta. 
Sent les 20:20 es dona per finalitzada la reunió. 


