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 ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA FLORESTA D’1 D'OCTUBRE DE 2013 

 

 

DATA: 1.10.2013 

LLOC: Centre Polivalent de La Floresta 

HORA D'INICI: 20h. 
HORA D'ACABAMENT: 22,30h. 
 

Per l'Ajuntament: 
Carles Brugarolas (Tinent d'Alcalde d'Economia i President de Barri de La Floresta)  
Francesc Serra (Director d'Obres als Districtes) 
Albert Mallol (Tècnic de l'àrea de participació ciutadana) 
 

Representants dels Grups de Municipals: 
Salvador Montés (CDC) 
Ferran Villaseñor (PSC) 
Joan Calderon (ICV) 
Ramon Piqué (CUP) 
Bruno de Salvador (PP) 
 

Associacions: 
Josep Carné (Associació de veïns i propietaris de La Floresta, i Vicepresident del Consell de Barri) 
Francesc Bailón (Casal de la gent gran de La Floresta, i Associació de veïns de Faig) 
Francisco Artero (Associació de veïns de Faig)  
Josep Comellas (Associació de veïns i propietaris de La Floresta) 
Elisenda Tortajada (Associació de veïns La Serreta) 
Carles Castro (Associació de veïns La Serreta) 
Carles Masnou (Associació de Sant Cugat Camina) 
Josep Oriol Madurell Frigola (Associació de veïns de Muntanyesa Sud)  
Eva Serrats (Ampa Ceip La Floresta) 
Xènia Amorós (Ampa Ceip La Floresta) 
 
Altres assistents: 
Jaume Clavell (Síndic de Greuges de Sant Cugat del Vallès) 
Joan Puigdomènech (Regidor de Medi Ambient i Polítiques Ambientals) 
 

Secretaria: 
Montserrat Varderi (Secretaria del Consell de Barri de La Floresta) 
 
- - - - 
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Ordre del dia: 

 

1.   Aprovació si s'escau de les actes de les sessions anteriors. 
2.   Presentació del nou web dels Consells de Barri. 
3.   Referència a la situació econòmica general de l'Ajuntament. 
4.   Compte del darrer grup de treball de Territori.  

5.   Compte del darrer grup de treball de Seguretat i Mobilitat. 
6.   Orientació de les inversions a La Floresta previstes a l'avantprojecte de pressupost municipal 
       per l'any 2014.  
7.   Procés i calendari de resolució de les propostes lliurades per les entitats del barri respecte el 
       saldo de lliure disposició 2014. 
8.    Solució al problema de l'aparcament del carrer Pas de l'estació. 
9.    Proposta de creació d'una comissió per millorar la participació del veïnal al Consell de Barri. 
10.  Precs i preguntes. 
 
Desenvolupament de la sessió    
En primer lloc, en Carles Brugarolas, dóna les gràcies als veïns per la seva assistència i comença la 
sessió a la hora prevista.      
 
1.  Aprovació si s'escau de les actes de les sessions anteriors. 
En relació amb les actes anteriors, quedant aprovades les del 20 de novembre de 2012, i 19 de 
març de 2013, i pendent la del 18 de juny de 2013. Aquesta última, el Sr. Carles Castro, en 
representació de l’AV de La Serreta, demana que s’inclogui l’aportació realitzada en el referit 
consell del mes de juny en el sentit de què si no es produïa el soterrament de les línies els veïns 
reclamarien la devolució dels imports abonats per aquest concepte dins les contribucions especials 
corresponents a la urbanització del barri. Acordem que aquesta qüestió serà inclosa en l’apartat 
corresponent de l’acta de l sessió del 18 de juny i que la portarem a aprovació a la propera sessió 
ordinària.  
 
 
 
2.  Presentació del nou web dels Consells de Barri. 
En Carles Brugarolas dóna la paraula a l’Albert Mayol per explicar aquest tema de la nova web.  
Espai web dels Consells de Barri:      http://www.santcugat.cat/consellsdebarri 
Objectius: 

• 1.  Canal d'informació relacionada amb l'activitat dels consells. 

• 2.  Publicació de l'agenda, convocàtories i actes de les sessions.  

• 3.  Publicació d'informació municipal d'interès pels veïns i veïnes.  

• 4.  Obrir espais de debat pels membres i el veïns de cada consell.   
 
Utilitat: 

• 1.  Comprovar les convocatòries del vostre Consell i dels grups de treball.  

• 2.  Revisar les actes i altres documents dels consells i grups de treballs.  

• 3.  Conèixer l'actualitat i les reunions dels altres Consells de Barri.  

• 4.  Intercanviar opinions amb els membres del Consell i veïns del barri.  
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3.Referència a la situació econòmica general de l'Ajuntament. 
En Carles Brugarolas explica que com ja s’ha dit en ocasions anteriors la conjuntura econòmica fa 
que moltes famílies, empreses i administracions pateixin dificultats molt severes que afecten els 
ingressos de l’Ajuntament. Això té com a conseqüència que no es cobra tot allò que es gira, de 
manera que el saldo de pendent de cobrar es tensiona i es veu afectada la capacitat de fer front a 
les pròpies obligacions en terminis acceptables. Per això ja es ve prendre fa tems la determinació 
de què només es pot gastar allò que efectivament es cobra, no allò que es comptabilitza com a 
ingrés, cosa que va exigir deixar d’executar moltes despreses que estaven pressupostades els anys 
2012 i 2013. Aquesta manera d’actuar ha portat com a resultat una clara millora de les consistència 
de les finances públiques de l’Ajuntament que permet que la planificació econòmica de l’any 2014 
ja no sigui d’incrementar la contenció, sinó que fins i tot podem parlar de recuperació d’una part 
del què s’havia perdut els anys precedents, i d’una petita millora de la capacitat inversora global de 
l’Ajuntament. Donat que les necessitats de posada al dia de La Floresta són evidents, aquesta lleu 
millora del marc econòmic de l’Ajuntament és evident que haurà de tenir un reflex al nostra barri, 
en coherència amb els compromisos d’aquest president i del conjunt de l’equip de govern.  
 
 
4. i 5. Compte dels darrers grups de treball de Territori i de Mobilitat i Seguretat 
En Carles Brugarolas cedeix la paraula a en Francesc Serra que explica el grau d’execució dels 
compromisos 2012 – 2013: 
 

Executat/ en execució  
C/ Diputació, Pg. La Floresta, Muntanyesa Nord, C/Casino, Bionda Quadra de Canals, Càmera de 
vigilància policial, Accessos Mas Fortuny, Escales accés Bosc Naturista. 
Fora de compromisos (pressupost general): Ptge. Sanatori, altres formigonats 
Pendents, fases preliminars en marxa: C/ Piscina, Av. Tarruell Nord i Sud 

Passen a 2014: Escales accés Parc de la Pineda, Aparells gimnàstics Canal de la Mànega (2ª fase),  
col·lector Sol i Aire.  
 

Millores relacionades amb el CEIP La Floresta 
L’eixamplament de Can Pagan no ha pogut realitzar-se durant l’estiu tal com estava previst. Cal 
determinar el calendari definitiu de les obres de la manera que afecti menys el normal 
desenvolupament de les activitats escolars. L’obra està prevista, licitada i preparada per a la seva 
execució. S’explica també l’estat dels treballs amb la Diputació per a la reforma de la rotonda 
d'accés a Can Pagan. Es tracten també més somerament temes referents a l’enllumenat del 
parking, la senyalització, el transport escolar, el camí escolar segur, el pla d’autoprotecció i la 
connexió amb banda ampla.  
 

Varis 
Altres aspectes tractats als grups de tremall: Soterrament de línies a La Serreta (en marxa) 
marquesines i panells d'informació al transport públic, el incivisme viari, la reserva de places Avda. 
Pearson, sentit de circulació i biondes de seguretat al C/ Bonavista, manca de miralls a 
determinades cruïlles, obres del Pinar i l’aparcament al C/ Pas de l'Estació. 
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6. Orientació de les inversions a La Floresta previstes a l'avantprojecte de pressupost municipal 

per l'any 2014.  

 
Carles Brugarolas explica que tal i com ja s’ha explicat el pressupost de 2014 admetrà més inversió 
que els precedents, amb la qual cosa es recuperarà una part del que s’havia perdut. En coherència 
amb el compromís de l’equip de govern amb la posada al dia de La Floresta i amb la intenció 
d’avançar de forma clara en el que hem anomenat pla de xoc anti-pols i anti-fang, per tant, no es 
procedirà amb nous projectes d’urbanització (atenent a l’actual conjuntura de crisi) però sí amb un 
ampli pla de pavimentacions per un import previst de 2,5 milions d’euros que s’inveriran els anys 
2014 i 2015. Així, s’ha inclòs en l’avantprojecte de pressupost de 2014 una partida d’1,6M€, i es 
preveu una altra en el de 2015 de 900.000€.  
 
Es procedirà amb una sola licitació plurianual per aquest import. Això farà que l’inici de les obres 
serà més lent, potser podran començar cap a l’estiu de 2014, però aleshores seran més 
ininterrompudes i es produirà un avenç molt important en relativament pocs mesos. Segons 
estimacions actuals, calculem que aquest programa permetrà la pavimentació d’almenys el 75% de 
tot el que resta pendent.  
 
S’explica també que aquest és un pla per pavimentar, no una urbanització. Algun dia caldrà 
urbanitzar i s’haurà de fer amb contribucions especials com a tot arreu. I que el nivell qualitatiu 
d’aquest projecte, per tant, no es pot assimilar als dels barris urbanitzats que coneixem.  
 
Durant les properes setmanes les àrees territorials de l’Ajuntament elaboraran una proposta més 
detallada. Aquest pla s’haurà de coordinar amb l’estudi de mobilitat, que també serà presentat 
properament. Un cop presentades les dues propostes encetarem un procés diàleg i participació 
que faciliti la construcció de consensos el més amplis possibles.  
            
 

7. Procés i calendari de resolució de les propostes lliurades per les entitats del barri respecte el 

saldo de lliure disposició 2014. 
En Carles Brugarolas mostra les propostes presentades per les entitats del consell: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost

Moret / Sant Cristolfol 145.200,00

Aigües de Sabadell 157.300,00

Margarit 53.845,00

Av. Can Borrull 102.850,00

21.780,00

C. Grèvol 38.720,00

Pere Planes Nord Alguns trams de corbes i passos de torrent 70.180,00

Pere Planes Nord Proteccions viaries (miralls, bandes i tanques) 6.050,00

P. Til·lers Només el tram final 21.780,00

C. Cedrela 42.350,00

Muntanyesa Sud Formigonat l'anella Mines - Gracies i Esport 66.550,00

Aparells gimnàstics, a La 6.534,00

7.260,00

Banc al Bosc Literari 1.452,00

Escales al Bosc de can Menta 3.388,00

Rètol - plànol accés Mas 1.452,00

Av. Can Busquets -     

Jocs infantils al Parc de La Pineda (davant El Pinar)

Passatge Sant Salvador + enllumenat
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Es constata que la majoria de les peticions fan referència a pavimentacions i assimilables, cosa que 
caldrà encaixar amb els continguts dels plans generals que han estat anunciats.  
 
 

8. Solució al programa d’aparcament del carrer Pas de l’Estació (Punt inclòs a l’ordre del dia a 
petició del Sr. Ramon Piqué, representant de les CUP). 
En aquest cas intervé el Sr. Piqué. Manifestant que no està resolt després de dos anys causant 
molts problemes als veïns. També en aquest cas intervé el Sr. Bailon, qui manifesta la seva protesta 
per aquest problema d’aparcament especialment centrat en el C/ Pas de l'Estació i l’Av. Pearson, 
cosa que afecta especialment l’accés al Cap i el Centre Cívic, i l'Associació de Gent Gran que ell 
representa es veu especialment perjudicada. Expressa també la seva protesta per les paraules del 
Sr. Brugarolas al ple, en el qual venia a dir que aquest era un tema essencialment personal del Sr. 
Bailon, cosa que representaria un greuge cap a les moltes persones que s’han expressat oralment i 
per escrit en aquest mateix sentit. Manifesta que el tema dels horaris d’aparcament no estan be 
resolt. Expressa també que segons es va afirmar al darrer grup de treball aquest no és pas un 
problema tècnic, sinó polític. Que aparquen cotxes de veïns que no són de La Floresta, que 
l’aparcament està mal distribuït i es produeix un greuge amb les multes, proposa que l’aparcament 
ha de ser gratuït per als florestants i que la policia ha de controlar. I que es deixi com estava abans 
fa dos anys. 
 
En Carles Brugarolas agraeix les aportacions i explica que òbviament no hi ha cap interès polític, 
que políticament el que es voldria és tenir tothom content i no haver de defensar postures 
tècniques que no són compartides per un sector important dels usuaris. Afirma que no té cap 
problema en demanar excuses per les paraules del ple, que en aquell moment li va semblar que 
s’estava intentant un ús polític d’una discrepància sobre un tema important però acotat. Que el 
que vol és que aquest tema es resolgui d’una vegada, i que el seu paper no és cap altre que el 
d’intermediar i canalitzar el diàleg. Recorda que en aquest punt cal conciliar tres interessos, tots 
ells legítims, que són l’accés al CSSLF, la necessitat d’alguns florestans d’apropar-se a l’estació en 
cotxe pels seus desplaçaments diaris, sobretot a Barcelona, i la necessitat de no perjudicar 
l’activitat comercial, encara que aquesta sigui petita. Recorda també que la configuració definitiva 
ha de ser coherent amb altres decisions que cal prendre, tal com ja es va compartir amb el Sr. 
Bailón en una reunió, com ara sobre si Verge de Montserrat ha de ser d’un sentit o de dos, i per 
tant de si admet aparcament o no. El primer que s’ha fet, doncs, és reservar places per a persones 
grans, usuàries del centre. En aquest moment s’està fent un nou estudi de la procedència de les 
matrícules que es trobin aparcades a l’entorn. 
Els veïns, en essència, demanen més facilitats per accedir al CSSLF i que es posin les persones per 
davant.  
 

 
9. Proposta de creació d'una comissió per millorar la participació del veïnat del Consell de Barri. 

(Punt inclòs a l’ordre del dia a petició del Sr. Ramon Piqué, representant de les CUP). 
 
Intervé el Sr. Piqué, representant de les CUP dient en primer lloc que troba interessant el que s’ha 
exposat a l’inici respecte la nova pàgina web de participació, cosa la qual pot suposar un pas més 
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que condueixi cap a la construcció d’un esquema que millori el diàleg i la participació al nostre 
barri. En aquest sentit proposa que es creï una Comissió a la qual s’estudiï què caldria fer i com es 
podria organitzar aquest sistema. Proposa de forma oberta que aquesta Comissió estigui formada 
per dues persones provinents de les associacions de veïns, dues d’altres entitats del barri, dues 
persones dels partiti polítics i una en representació de l’Ajuntament.  
En Carles Brugarolas pren nota i farà ua primera convocatòria, d’acord amb l’àrea de participació de 
l’Ajuntament.  
 

 

10. Precs i preguntes. 
 

• 1.  Membres del Consell 

• 2.  Associació Musol.  

• 3.   Veïns 
 
Intervenció dels membres de consell de barri. 

 

Bruno de Salvador, en representació del PP, sobre l’explicació donada en referència a la situació 
econòmica de l’Ajuntament, demana si és realista, si hi haurà més inversió si passarà allò dels fons 
de lliure disposició de que va desaparèixer una part? Afirma que Al PP li preocupa el tema Pas de 
l’Estació i demana que no es demori més la solució. 
 
Ferran Villaseñor, en representació del PSC, dóna suport a la proposta presentada per la CUP 
envers la comissió de participació, demana les balances fiscals dels darrers anys, demana un 
calendari de les obres del pla d’asfaltats. Sobre la qüestió del Pas de l’Estació recorda que a 
Valldoreix existeix la zona vermella. Demana també quants plans d’ocupació desenvouparan la seva 
feina a La Floresta. 
 
Joan Calderon, en representació d’ICV-EUA, dóna també suport a la proposta de la CUP sobre 
participació, afirma que la zona vermella a Pas de l’Estació pot ser una solució i demana que 
s’implementi ja l’estudi de mobilitat. Sobre les inversions, pregunta quin import anirà a lliure 
disposició, i quin import del paquet d’inversió general serà per a la LF? Demana també incloure 
criteris de de cohesió social (mobilitat serena, espais de trobada, vianants, etc.) en les obres 
d’asfaltat. Lamenta que no s’hagi pogut tirar endavant encara les obres de millora de l’accés al CEIP. 
 
Ramon Piqué, en representació de les CUP, insisteix en els dèficits de connectitivitat TIC als 
equipaments de La Floresta, proposa que al web de participació hi constin els reglaments i els 
suggeriments d’entitats i veïns i sobre l’estudi de mobilitat, que si pot ser la presentació no es faci 
en un Grup de Treball sinó en un Consell de Barri. 
 
Salvador Montés, en representació de CiU, reflexiona sobre si anem avançant en participació, en 
determinació de fites i de calendaris. Si anem avançant, com de fet està succeint, també hi hem 
d’incidir. Hem de seguir avançant en aquesta participació, en que la gent es vegi representada, el 
web de participació és una bona mesura.  
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Josep Comellas, de l’APVLF, demana que la documentació es pengi a temps al web de participació, 
transmet l’esperança que l’increment d’inversió es noti a la lliure disposició i que aquests fonms no 
hagin de ser destinats a carrers, i expressa la insatisfacció pel tema de la càmera de seguretat, que 
un any i mig després encara està mancada de permisos. Pregunta quan es farà l’Av. Tarruell Nord i 
Sud.. A finals d’any comencem o acabem. 
 
Carles Masnou, Sant Cugat Camina, afirma que alguns asfaltats recents no estan fets amb el millor 
criteri i l’espai públic s’ha destinat exclusivament a vehicles. Cal respecte pels vianants. Posa 
diversos exemples, com ara Pas de l’estació o Carrer Casino, on afirma que no s’ha fet cas dels 
suggeriments aportats, preguntant-se de què serveix participar. Demana si tenim resposta sobre 
l’andana de l’estació. Es queixa de què els contenidors estan a les voreres, que potser són 
desproporcionats per LF. Respecte les escales i els passatges, creu que el 2014 ja s’haurien de fer 
algunes intervencions.  
 
En Carles Castro, de l’APV La Serreta, explica que el soterrament de línies està fet el 40% de l’obra, 
així que ja no reclamen 400.000 sinó 240.000. L’obra s’ha aturat per algun problema a l’Arnau 
Cadell i perquè les licitacions no han arribat a temps. Sobre El Pinar, explica que l’obra no era 
menor, mostra la foto d’una gran grua, que es va tallar el carrer, es van canviar parades de bus, per 
reforçar el seu argument. Segueix aquell acord de fa 4 anys que funciona de forma defectuosa. Ells 
consideren que ja no l’han de complir perquè l’ajuntament no ha estat capaç de fer treure la tanca 
del pinar... Afirma que l’Ajuntament els ha fet una nova afrenta i volen arribar fins al final. Demana 
també una gran aportació a saldo l/d provinent d’aquest flux d’inversió. 
 
Eva Sarrats, de l’AMPA del CEIP, afirma que cap dels ítems del seu anàlisi esta inclòs a l/d ni a GT de 
mobilitat ni seguretat. Pregunta, sobre el pla d’autoprotecció, per què s’ha d’encarregar l’AMPA, 
l’hauria de fer l’Ajuntament. Sobre mobilitat, transport escolar fantàstic, però manca facilitar la 
seguretat, el camí escolar segur, que no és només escolar. Fer-lo bé passa per parlar amb el parc de 
Collserola. Travessa la Ctra. de Vallvidrera. Les converses no estan anant bé. Van demanar 
participar del pla de mobilitat, que ja ha estat entregat i ara només podran veure’l abans de la seva 
aprovació. Estan demanant no una gran inversió, sinó diàleg. Que creuar la carretera sigui més 
fàcil, que es treballi a sota del tunel, etc. Tot plegat no només pels escolars sinó per a tot el barri. 
Pregunta, d’altra banda, si asfaltarem molt sense tenir en compte el pla de mobilitat. Respecte el 
Pas de l’Estació és un assumpte de tot la LF, que totes les opinions formin part. I ofereix el suport 
de l’AMPA a la comissió partricipació. No anem avançant en participació, és molt poc operatiu.  
 
Oriol Madulell, del barri de la Piscina, Muntanyesa Sud, pregunta com anirà el formigonat del c/ 
Piscina i altres del barri. Demana que el diner del fons de lliure disposició quedi per fer altres coses.  
 
Francesc Bailon en representació de l’Associació de Veïns El Faig, ensenya document de 2004 
demanant asfaltat, etc, però diu que no s’ha fet ni cas. Al GT es va prendre nota, es va dir que no 
estava previst per a 2014, però segons ha entès caldrà fer-ho 2014 – 2015. Podrien entrar Pere 
Planas i C/ Cedrela? El Sr. Artero afegeix que ja era hora que es parlés de Pere Planas, pendent des 
de l’any 50. Hi ha un perill en un tram que va caient el terreny que necessiten uns mínims, que les 
ambulàncies i altres emergències no podrien entrar. Es queixa que paguen IBI com la resta i que no 
reben cap servei, i afirma que insistiran a l’Ajuntament fins que es resolgui.  
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Sra. Maite, de l’associació de veïns del Faig, demana que els precs i preguntes anessin al principi 
perquè aquesta dinàmica avorreix perquè la gent no pot parlar. Recorda que el Sr. Bailon no està 
sol amb el tema de Pas de l’Estació i demana que no posin cap multa fins que el tema no estigui 
resolt. Afirma que el Pinar obliga cada tarda a fer una volta impressionant. Hi ha policies a escoles 
privades, tenen privilegis. Insisteix en l’asfaltat de Pere Planas.  
 
Jaume Massanés, d’UASC, creu més correcte que la gent parli abans. Això fa constatar que els 
Grups de Treball no funcionen. Afirma que li ha arribat informació de que les promocions de Verge 
de Montserrat no han tirat endavant per manca de finançament i que el pla d’inversions de 
Promusa inclou previsions pressupostàries per 8,4M€ per fer les promocions de Verge de 
Montserrat, alertant els veins en aquest sentit. Afirma que vigilaran les prioritats que es 
determinin en aquesta futura gran inversió.  
 
Ramon Obach, també d’UASC, demana si es pot concretar el mencionat per tinent d’alcalde sobre 
la “taxa de morositat”. A la Ctra. Vallvidrera insisteix que falta una senyalització perquè els que van 
de SCV a BCN no veu que allò és una zona escolar. Recorda que el pla director de 2003 ja marcava 
que Pas de l’Estació era un parking. Recuperem allò. A la zona de gespa que no té utilitat hi haurien 
20 o 30 places.  
 
Jesús Angel Prieto, veí, afirma que tenim un dèficit democràtic. No pot ser que els temes perdurin 
tan de temps en els òrgans de participació. És un problema de creure o no en la participació, llistes 
obertes, regidor del barri. Proposa una reflexió sobre el tema democràtic. Per certes coses som 
democràtics però per altres som cacics. 
 

A aquestes qüestions el Sr. Brugarolas respon finalment en bloc: 
 
Al Sr. de Salvador, afirmant que sí són previsions realistes, que s’executaran la majoria des del 
pressupost general de l’Ajuntament.  
Al Sr. Villaseñor, recordant que treballem tècnicament amb la intenció de pressupostar partir de 
2015 donant visibilitat a les balances fiscals entre barris, i recordant que els plans d’ocupació 
desenvolupen la seva tasca a l’Ajuntament en general sense que tingui sentit plantejar-se la seva 
territorialització. 
Al Sr. Calderon, donant suport a la necessitat d’humanitzar el barri des del punt de vista de la 
cohesió.  
Al Sr. Piqué, acceptant el dèficit en matèria TIC, que cal abordar, i complementant l’expplicació 
sobre el web de participació en el sentit que inclourà allò que s’ha demanat.  
Al Sr. Comellas, prenent nota de les aportacions i queixes, i responent que l’Av Tarruell està en fase 
prèvia i que previsiblement la tindrem acabada a les primeries de 2014, en qualsevol cas amb 
pressupost 2013 tal com compromès.  
Al Sr. Masnou, prenent nota i explicant no tot es pot solucionar d’un sol cop. Que la mobilitat ha de 
ser raonable i tranquil·la perquè l’orografia i les singularitats del barri limiten molt el marge 
d’actuació.  
Al Sr. Castro, explicant de nou que l’Ajuntament també pressiona amb força la companyia per tal 
que acabai el soterrament de les línies, i que l’Ajuntament mira de treballar sempre sense introduir 
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greuges ni afrentes a ningú, que en tot cas tot és revisable i que de la qüestió de El Pinar se n’havia 
parlat el darrer ple.  
A la Sra. Sarrats, insistint en què el pla d’autoprotecció és copetència de la Generalitat, cosa la qual 
no obsta que no es pugui comptar amb el suport de l’Ajuntament, compartint la importància del 
camí escolar segur, que inclou la rotonda de la carretera que cal fer, i insistint que el pla d’asfaltat i 
l’estudi de mobilitat han d’anar en paral·lel per tal de garantir la coherència. 
Al Sr. Madulell, que el formigonat del c/ Piscina i altres del barri els haurem de veure amb els 
serveis corresponents, i compartint la idea que els diners del fons de lliure disposició quedin per 
fer altres coses.  
Al Sr. Bailon, dient que en la seva opinió Pere Planas ha de ser prioritari per qüestions de seguretat, 
i repetint que els impostos serveixen per pagar molts serveis, a banda del manteniment de carrers 
o altres serveis urbans.  
A la Sra. Maite, que no hi ha en principi inconvenient per posar els precs i preguntes al principi de 
la reunió, que és una plantejament que hauríem de compartir amb la resta del consell. I insistint 
que de privilegis, òbviament, res de res, que són moltes les escoles públiques, concertades i 
privades que tenen el suport de la policia municipal en determinats moments.  
Al Sr. Massanés, dient que li ha sabut molt greu la informació que ha donat sobre Promusa i com 
l’ha donat, perquè li ha semblat que tenia més interès en encendre ànims que d’informar o de 
compartir millores necessàries. insisteix que el projecte està congelat.  
Al Sr. Obach, explicant que aquella “taxa de morositat” que s’ha mencionat s’ha d’assimiliar amb el 
saldo del comte de clients de qualsevol empresa, que tothom té més dificultats per cobrar, i que el 
més important és que s’han pres mesures correctores i que aquestes estan donant els seus fruits.  
I al Sr. Prieto, en el sentit de què comparteix una part de l’argumentació de què cal millorar moltes 
coses.  
 
Un cop finalitzada el torn de precs i preguntes, i sense més temes que tractar es dóna per 
finalitzada el Consell de Barri de La Floresta, fins la pròxima reunió, en el què, es comunicarà als 
assistents dia i hora.  


