
 

 
 

ACTA DEL GRUP DE TREBALL EXTRAORDINARI 
DE TERRITORI  i QUALITAT URBANA, DE LA FLORESTA 

 
 
 
 

DATA: 24.04.14 
LLOC:  Centre Polivalent de la Floresta  
HORA D'INICI: 18:00 h 
HORA D'ACABAMENT: 19:50 h 

 
 

Assistents:  
Carles Castro. La Serreta 
Carles Masnou. Sant Cugat Camina 
Carmen Ballesteros. La Serreta 
Consol Salagar 
Conxa Martínez Ruiz 
Eva Serrats. AMPA CEIP LF 
Fina Barri. APVLF 
Francesc Bailon. El Faig 
Francesc Osan. APVF 
Francisco Artero. El Faig 
Guillermo Gallego. APVF 
Joan Calderon. Grup ICV 
Joan Gamero. APVF 
Josep Angel Noguera 
Josep Comellas. APVF 
Josep Lleonart. APVF 
Julie Dalguier. La Floresta Parla 
Ma Jesus Garcia. APVF 
Montse Inglés 
Nora Gutierrez 
Pam Fortuño. El Mussol 
Peter Bollinger 
Ramon Pique. CUP 
Santiago Cuchinero 
Susanna. Mas Fortuny 
Vicenç Segarra. El Faig 
 
 

 
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. Pla de Millora Urbana de La Floresta, de Sant Cugat del Vallès 
 
 
Víctor Martínez explica que el projecte de millora de la Floresta no serà una 
urbanització convencional i el model serà el que es va fer al sector de La Muntanyesa 
Nord. S’informa que el projecte bàsic que l’Ajuntament té a exposició pública s’ha de 
considerar com un document de partida a partir del qual s’incorporaran els acords 
resultants del procés participatiu que s’inicia. Un cop incorporats es farà un text refós 
del projecte i s’iniciarà el procés de licitació. 
 
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de realitzar els projectes executius de cada 
un dels carrers en base al document de referència resultant del consens. 
 
El projecte bàsic ha esta informat al Parc de Collserola, aquest  ens ha fet arribar un 
document de recomanacions que s’incorporarà annexat a l’acta de la reunió. 
 
Amb els representants de la Floresta Parla, es va acordar iniciar el procés participatiu, 
aquest consistirà en tres reunions consecutives del grup de treball de Territori ampliat. 
La propera reunió serà el dia 30 d’abril a les 18.  
Un cop pactats els criteris de millora a incorporar al projecte bàsic es convocarà un 
Consell de Barri Extraordinari i prèviament s’enviarà una carta a totes les famílies de la 
Floresta informant de la proposta. 
 
Mentre estigui obert el procés de licitació fins la seva adjudicació (6 mesos), es 
programaran diferents grups de treball, a peu de carrer, i als diferents sectors per 
analitzar les solucions particulars necessàries que l’empresa adjudicatària haurà 
d’incorporar al projecte executiu. 
 
Com a punt de partida, la proposta de l’Ajuntament és classificar els carrers segons el 
següent criteri:  
 

• T1: carrer que te vivendes a ambdós costats del vial i per tant totalment en 
zona urbana. Proposta pavimentació amb asfalt o combinació formigó-asfalt. 

• T2: carrer que te vivendes només a un costat del vial, i a l’altre te Parc Natural. 
Proposta de pavimentació amb consolidació terres. 

• T3: carrer amb parc a banda i banda. La proposta és no fer res de moment, 
només incrementar el manteniment. 

 
Dintre del projecte s’inclouran les places més emblemàtiques del barri com espais de 
relació del barri, també i a petició del parc s’inclourà l’estudi i millora de les portes del 
Parc de Collserola. 
 
La conclusió totalment consensuada és que els carrers secundaris o veïnals, la 
prioritat ha de ser sempre pel vianant. 



 

Participació: 
 

Carles Castro: exposa la discordança contributiva veïnal entre el projecte 
d’urbanització de La serreta i el Pla de Millora Urbana, per la resta de sectors de La 
Floresta. També lamenta que no s’hagin fet grups de treball aquest darrer trimestre 
2014 

 
Víctor Martínez: els veïns no quedaran exempts de les contribucions especials el dia 
que es realitzi un projecte d’urbanització. 
 
Ramon Piqué: pregunta sobre altres solucions de paviment diferent a l’asfalt i formigó, 
per als vials en entorns mes naturals. 
 
Víctor Martínez: exposa la solució de Terra Sòlida que es va fer fa un any a Mas 
Fortuny, i que ha donat un bon resultat, però que no és econòmica. Es un paviment 
adequat per vials amb poc transit. 
 
Joan Gamero: és molt important definir les amplades de l’asfalt i/o formigó segons la 
secció del carrer. També és molt important estudiar el drenatge i evacuació de les 
aigües pluvials, ja que la pavimentació provoca major concentració d’aigües en els 
punts mes baixos. 
 
Eva Serrat: s’ha estudiat la prioritat invertida a aplicar a diferents carrers, per donar 
prioritat al vianant. L’entorn de Parc Natural també s’ha de considerar en molts trams 
de carrer. Manquen més criteris de classificació de carrers, a més del T1, T2 i T3. 
Altres com amplada, pendent i densitat de veïns. Han construït un Excel per avaluar la 
prioritat d’execució de tots els carrers, dels 9 sectors. 
 
Víctor Martínez: hem de definir criteris objectius per poder avaluar tots els carrers. 
Estem obligats per transparència, coherència i respecte a tots els veïns. El resultat del 
consens és el que definirà l’ordre d’execució dels treballs, sent l’Ajuntament qui tindrà 
la darrera paraula cas de no acord. 
 
Julie Dalgier: s’ha de definir una amplada mínima i la textura del paviment perquè el 
vianant vagi segur. Ha de reforçar-se la senyalització horitzontal (pintura) en front de la 
vertical (pals que fan nosa). S’han de treballar les textures frontereres entre un T1, un 
T2 i un T3. 
 
Montse Inglés: el c. Crepuscle, formigonat de fa poc temps, s’està esquerdant. La 
Muntanyesa Sud te zones formigonades però que necessiten una capa d’asfalt. 
 
Víctor Martínez: tots els carrers on s’hagin fet actuacions  (col.locació de formigó) i 
aquestes s’estiguin deteriorant, serà reparades i adequades prèviament a l’estesa de 
la capa de rodadura. 
 
Josep Lleonart: tenim passatges i escales absorbits per finques particulars des de fa 
molts d’anys. Creu que La Floresta esta pitjor que mai en tots els aspectes. També 
manifesta falta de seguretat al barri. 
 



 

Víctor Martínez: comenta que li facin arribar el llistat de passatges desapareguts i 
donarà resposta, tot recordant que l’any 2013 es va fer un estudi dels passatges de la 
Floresta que es va presentar al Grup de Treball i ningú va manifestar cap 
discrepància.. 
 
 
Francisco Artero: tenim diferents veïns que encara no estan connectats a la xarxa de 
clavegueram i aboquen al medi 
 
Francesc Bailón:. manca manteniment urbà, en general 
 
Víctor Martínez: fa dos anys es va fer un anàlisi de totes les vivendes que no estaven 
connectades i es va iniciar la tramitació oportuna per aconseguir les connexions, 
abans de procedir a la millora dels carrers es farà un repàs de totes les pendents. 
 
Guillermo Gallego: s’han d’ampliar els criteris de calcificació del carrers, segons el 
que ha exposat Eva Serrat. 
 
Víctor Martínez: El projecte que s’aprovi definitivament, abans de la licitació, 
incorporarà les al·legacions i els acords d’aquest grups de treball. Suggereix, per no 
confondre, no penjar més documents a la web del Consell de Barri, fins que no hàgim 
finalitzat aquestes tres reunions de grups de treball.  
 
Josep Angel Noguera: s’ha de comprovar que la xarxa d’hidrants estigui ben 
dimensionada abans de pavimentar, i en cas contrari avisar a Sorea per tal de que ho 
solucioni. Es molt important establir en el plecs de licitació el criteris d’evacuació 
d’aigües pluvials i de les seves escorrenties. En qualsevol licitació pública, la redacció 
del projecte bàsic en front del projecte executiu, només te un marge de distorsió d’un 
10%. Tenim que poder fer un projecte bàsic molt acurat. 
 
Víctor Martínez: Sorea sempre que l’Ajuntament fa una actuació de pavimentació a 
qualsevol lloc, procedeix a estudiar la seva xarxa i millorar-la si s’escau, en aquest cas 
passarà exactament. De fet totes les companyies ja estan informades i així que 
tinguem clar el llistat de carrers els ho enviarem per tal que estudiïn si han de fer 
millores. Tot i això no podem garantir que en un curt termini alguna companyia no torni 
a obrir el carrer, això depèn de les peticions que tinguin en cada moment. 
 
Un cop escoltades totes propostes, s’acorda crear un grup de treball reduït, amb Eva 
Serrat, Julie Dalgier i Guillermo Gallego, que es reunirà el dilluns 28 a les 17 h a 
l’Ajuntament per fer la proposta de criteris a nivell tècnic i el proper dia 30 s’exposaran 
al Grup de Treball ampliat. 
 
Sent les 19:50 h es dona finalitzada la reunió. 
 


