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

DATA: 30.04.14
LLOC: Centre Polivalent de la Floresta
HORA D'INICI: 18:00 h
HORA D'ACABAMENT: 20:15 h
Assistents:
Carles Masnou. Sant Cugat Camina
Carmen Ballesteros. La Serreta
Conxa Martínez Ruiz
Encarna Garcia. El Faig
Esteve Urpina
Eva Serrats. AMPA CEIP / La Floresta Parla
Francesc Bailon. El Faig
Guillermo Gallego. APVF
Jesús Angel Prieto. El Faig
Joan Gamero. APVF
Josep Oriol Madurell. La Muntanyesa Sud
Julie Dalguier. La Floresta Parla
Lourdes Botey. La Muntanyesa Sud
Maite Hualde. El Faig
Marie Line Mimaud. La Muntanyesa Sud
Montse Inglés. La Muntanyesa Sud
Ramon Pique. La Floresta Parla
Vicenç Segarra. El Faig
Per par de 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 obre la reunió del grup de treball ampliat, explicant la reunió que es va
fer dilluns passat dia 28 d’abril de 2014, amb el grup de treball reduït: Eva Serrat, Julie
Dalgier, Guillermo Gallego, Víctor Martínez i Francesc Serra.
Es van treballar criteris tècnics per arribar a una proposta de variables objectives i de
fàcil quantificació, que ens permetés prioritzar la llista de tots els carrers a pavimentar.
Es va arribar a la conclusió que la proposta de l’Ajuntament de classificar els carrers
segons el criteri T1/T2/T3, passava a ser només un criteri de desempat, en lloc de ser
un criteri classificador o excloent d’inici. Recordem:
•
•
•

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.

També fruit d’aquest darrera reunió tècnica, es van incloure els carrers que son eixos
vertebradors, segons l’estudi de mobilitat de l’AMB, i que connecten sectors de La
Floresta: Camí Antic de Terrassa, Passeig Caqui i carrer Margarit.
Aquests tres carrers vertebradors tenen connexions amb d’altres carrers secundaris,
però que tanquen anelles de circulació importants a on viuen molts veïns, com són: c.
Aigües de Sabadell, c. Moret i c. Font del fumet fins la carretera de Vallvidrera.
En quant a les places, s’inclouen les tres més importants que fan de nexe d’aquestes
vies (veure plànol adjunt): Plaça Pere Planes, Plaça del Pont del Diari i la plaça del
Centre.
Queden excloses les escales i passatges.
Els criteris proposats per tal d’avaluar i poder classificar un ordre de carrers a
pavimentar fan referència a l’estat actual del paviment i al pas de serveis públics:
Carrers sense paviment: 3
Carrers amb paviment deteriorat: 2
Carrers amb paviment: 1
Carrers amb parada de BUS: 1
Carrers sense parada de BUS: 0
Carrers amb contenidors de brossa: 1
Carrers sense contenidors de brossa: 0
Altres criteris de disseny com l’amplada del carrer o la pendent, de moment no
s’incorporen.

La licitació del projecte de millora urbana de La Floresta no la guanyarà l’empresa
constructora que faci més baixa en l’oferta econòmica, si no, l’empresa que ofereixi
més m2 a pavimentar. Per tant, s’espera poder pavimentar molts carrers, però no tots.

Participació:
Eva Serrat: voldria afegir un criteri més de classificació que fos la pendent del carrer.
Explica a la resta de veïns que el projecte és molt gran (90.000 m2 i 4,5 MM €), però
que no arribarà a tots el carrers de La Floresta.
Víctor Martínez: s’enviarà una carta a tots els veïns de La Floresta, amb la llista de
carrers a pavimentar segons prioritat resultant de l’aplicació dels criteris objectius.
Tanmateix es convocarà un Consell de Barri Extraordinari per vincular tots els acords
del Pla de Millora Urbana de La Floresta.
Esteve Urpina: veí de Turo del Sol, que abans vivia a Muntanyesa Sud. Es queixa de
la selecció de criteris que fan perillar l’actuació al Turó de l Sol, en detriment de La
Muntanyesa Sud, que ja te molts trams de formigó nou.
Guillermo Gallego: demana no fer comparatives amb el passat i trobar consens per la
pavimentació major de la Floresta. Amb els criteris treballats i exposats ningú ha de
sentir-se incomoda, inclosos els que no li pavimentaran el carrer, com és el propi cas.
Encarna Garcia: pregunta si els trams de carrers de Pere Planes amb tanques
provisionals per perill de caiguda s’incorporen al Projecte de Millora Urbana.
Víctor Martínez: s’incorporen al projecte solucions de vialitat segura, amb tanca o
sense tanca, depenent de la titularitat del terreny i les possibilitats mecàniques del
subsòl. Les proves geològiques que s’han fet en aquests trams concrets demostren
que el paviment és segur i no hi ha perill d’esllavissada.
Aquestes casuístiques i d’altres les anirem veien i recollint a partir dels grups de treball
sobre el terreny, que anirem fent per tots els sectors de La Floresta.
Jesús Angel Prieto: explica que algunes millores ja estan fetes, de totes les que es
van recollir a la reunió a peu de carrer amb Carles Brugaroles i Francesc Serra.
Esteve Urpina: es queixa de la convocatòria de reunió que va fer el TOT Santcugat
per ahir dia 29 d’abril.
Ramon Pique: esta satisfet que aquesta participació ciutadana ha servit i esta servint
per transformar un projecte d’asfalt amb un projecte de millora urbana. Vol conèixer
com es tractaran els paviments del diferents trams d’un mateix carrer com poden ser el
c. Moret i el c. Guix Borrull.
Eva Serrat: vol concretar com es faran les transicions entre els T1/T2/T3 i els entorns
a Parc Natural.

Conxa Martínez: esta d’acord amb l’explicació objectiva de criteris, però creu que
divergeix del principi de voler pavimentar tots els carrers.
Montse Inglés: pregunta perquè el Passeig del Caqui s’ha considerat eix vertebrador
a l’hora de pavimentar-lo si ja tenim un carrer paral·lel, perfectament urbanitzat, que és
el Passeig dels Albers.
Víctor Martínez: es fa perquè forma part de la xarxa bàsica, segons document de
l’estudi de mobilitat de la Diputació, esta en terres i connecta dos sectors de La
Floresta.
Lourdes Botey: pregunta pels carrers de la Muntanyesa Sud que estan asfaltats de fa
poc i que tenen problemes, si s’asfaltaran.
Víctor Martínez: si es faran alguns d’ells al tenir el criteri de paviment deteriorat amb
valor 2.
Vicenç Segarra: vol afegir un criteri mes de classificació que seria el de perillositat en
cas d’emergència i/o evacuació.
Víctor Martínez: tenim el plànol de tots els hidrant del barri i parlarem amb Sorea per
repassar-ho tot.
Joan Gamero: proposa afegir una puntuació superior als carrers que coincideix els
contenidors de brossa i el BUS
Ramon Pique: pregunta si els carrers “cul de sac” tindran un final amb sobre ample
pel gir dels vehicles d’emergència
Víctor Martínez: si ho tindran. Sols cal estudiar, amb el Parc, el tipus de paviment.
Eva Serrat: explica que tindrem 3 reunions més de grups de treball abans de licitar el
projecte. Creu necessari un estudi d’escorrenties.
Julie Dalguier: s’ha de definir una amplada mínima i la textura del paviment perquè el
vianant vagi segur. L’amplada del vial per a vehicles s’ha de minimitzar en front de
maximitzar la zona vorera per a vianants. S’han de treballar les textures frontereres
entre T1/T2/T3. És molt important considerar els terres drenats o racons no
pavimentats perquè facin la seva funció d’escorrentia.
Víctor Martínez: El projecte te algun tram de col·lector de pluvials, i veu molt
interessant la proposta dels racons d’escorrentia natural. Tots a quest punts els
veurem en les reunions a peu de carrer. Tant mateix, comenta que aquestes solucions
comporten que creixin plantes o s’embrutin els paviments amb les terres que es
mouen desprès d’una pluja. Són efectes secundaris però que els veïns ho ha de
comprendre.
Jesús Angel Prieto: suggereix donar més puntuació als carrers que ho tenen tot junt:
no pavimentat, pas de BUS i contenidors. També voldria puntuar més un carrer amb
continuïtat (2 punts) que un que no tingui continuïtat o cul de casc (1 punt).

Julie Dalguier: voldria afegir un criteri de solidaritat en vers a veïns més desvalguts.
Víctor Martínez: sotmet a votació, a mà alçada, els criteris proposats i la seva
puntuació (veure taula adjunta). El resultat és:
• A favor: 17
• En contra: 1
• Abstencions: 1
Amb aquest resultat, queden aprovats per majoria absoluta els criteris i les seves
puntuacions.
Conxa Martínez: vol preguntar als politics que passarà amb els carrers que ara no s’hi
arribi a pavimentar-los amb els pressupost actual. Quan els hi tocarà?
Esteve Urpina: vol fer la mateixa pregunta en el proper Consell de Barri de La
Floresta.
Víctor Martínez: farem 2 reunions tècniques més i un grup de treball final.
Paral·lelament ja es pot fer el Consell de Barri Extraordinari, amb la llista de prioritats
de tots els carrers, sense tenir que entrar en detalls tècnics.
Esteve Urpina: voldria ajornar el Consell de Barri per aclarir més conceptes.
Víctor Martínez: en breu convocarem el següent grup de treball per seguir amb el
procés descrit, a la vegada que també es convocarà el Consell de Barri Extraordinari,
pel proper 15 de maig, amb un únic punt a l’ordre del dia, que serà el Projecte de
Millora Urbana de La Floresta.

