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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA FLORESTA 
 
 
DATA: 16 de desembre del 2014 
LLOC: Centre Polivalent de la Floresta 
HORA CONVOCATÒRIA: 20h.  
HORA D’INICI: 20.10h. 
HORA D’ACABAMENT: 22.15h. 
 
 
Assistents 
 
Representants de l’Ajuntament: 
Carles Brugarolas (Tinent d’Alcalde d’Economia i President de Barri de La Floresta) 
Pere Casajoana (Tinent d’Alcalde de Mobilitat, Urbanisme i Obres) 
Francesc Serra (Director d’Obres als Districtes) 
 
Representants polítics: 
Joan Calderón (ICV) 
Ramón Piqué (CUP) 
 
Representants de les Entitats del Barri: 
Eva Serrats (AMPA Escola La Floresta) 
Guillermo Gallego (Associació propietaris i veïns La Floresta) 
Susana Garzaran (Associació veïns Mas Fortuny) 
Carles Castro (Associació veïns La Serreta) 
Daniel Gambus (Associació El Mussol) 
Josep Oriol (Associació veïns Muntanyesa Sud) 
Montse (Associació veïns Muntanyesa Sud) 
Francisco Bailon (Casal de la gent gran de La Floresta i Associació veïns El Faig)  
 
Secretaria:  
Elena Galindo (Participació Ciutadana) 
Montserrat Varderi  
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Ordre del dia: 
 
Sessió Extraordinària 
 
1.Pla de Millora: Definició del procés de participació per sectors. 
   Mètode de divulgació, adjudicació, objectiu i protocol de les visites. 
2.Creació d’una comissió de seguiment del Pla de Millora 
3.Formalització d’un grup de treball amb tècnics municipals per a la reconducció de les       
   visites previstes. 
 
Sessió Ordinària 
 
1.Saldos de lliure disposició per a execució 2015 

Disponibilitats pressupostàries, procediments d’aprovació, propostes ja formulades i   
termini de lliurament de propostes: divendres 16 de Gener del 2015 

2.Dació de compte de les reunions per tractar sobre la millora de la participació a  
   La Floresta. 
3.Dació de compte de la reunió dels Grups de Treball 
4.Resum de l’estat del projecte de Les Casetes dels Mestres.  
 
 
Desenvolupament de la Sessió: 
 
En primer lloc, en Carles Brugarolas dóna les gràcies i fa referència al consell de barri 
extraordinari, anomenant als convocats què van demanar punt per punt el Pla de 
Millora. Afegeix que després es celebrarà el Consell de Barri ordinari segons horari. 
Dóna la paraula als convocats. 
 
Guillermo Gallego (en representació de l’APVF, explica que encara no tenen 
representant oficial). Comenta que entén que aquest consell de barri és un punt més 
del recorregut. Fa esmena als 2.5 milions d’euros per el 1er Pla de Millora, el “pla de 
xoc anti-pols, anti-fang”, que van aconseguir un projecte bàsic, per després redactar el 
projecte executiu quan estigués adjudicat. Que estan en un punt del procés de 
col·laboració entre Ajuntament i entitats força positiu i que va per un camí amb una 
millora de relació amb l’Ajuntament. Espera que recullin tot el que toca del barri. 
 
Eva Serrats (AMPA Escola La Floresta) Expressa que no sabia que els hi tocaria 
exposar-se. Fa esmena que des de el passat mes de Febrer a Juliol del 2013, es va 
tancar un document consensuat, que entre un temps i un altre, hi ha hagut un gran 
silenci. Deixa clar que hi ha hagut aquest consell per reobrir el diàleg. 
 
Pere Casajoana (Regidor Urbanisme), expressa que sembla ser que en la cadena de 
transmissió entre Ajuntament i Associacions, sembla ser que no sempre han sapigut 
transmetre allò que haguessin volgut, segurament per part de l’Ajuntament hi ha hagut 
una mancança comunicativa i s’han obert reaccions d’alerta. Explica que La Floresta 
Parla, més 3 representants més i el propi Ajuntament es van reunir per exposar què 
havien fet malament, per haver fallat amb no facilitar la informació necessària. De la 
trobada va sortir que aquelles preguntes i qüestions que sorgissin calia contestar-les 
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abans per escrit, per després penjar-les en els espais d’Internet, que una part dels 
deures ja estan fets. 
 
Fa lectura de les 5 qüestions proposades 
 
-Divulgació: explica que els planells estan penjats al centre Socio Sanitari de La 
Floresta i la xarxa, així com demà està prevista la seva projecció. 
-Adjudicació: Cal consensuar criteris bàsics. En el projecte inicial hi van haver 
discrepàncies (AMPA i APVF). El document final ja ha de recollir totes les millores. 
Han acordat adjudicar a l’Empresa Romero Gamero SAU la pavimentació dels carrers, 
van acordar treure els passatges, perquè entressin més carrers al primer pla de 2.5 
milions d’euros. 
-Visites: En el procés de participació es va acordar que s’haurien de fer visites a cada 
sector (sobre tema paviment) i de moment, ja s’han fet 7 reunions in situ. Les actes 
estan penjades a l’enllaç del Consell de barri, a la web municipal. 
-Protocol de visites: Un cop redactat el projecte executiu, seran per valorar tot el 
comentat i acordat. Es tracta amb empresa adjudicatària i es treballa per minimitzar les 
molèsties en el veïnatge.  
-Seguiment del projecte: Es va crear una comissió de treball per fer el seguiment del 
Pla de Millora. Objecten que cal millorar la connectivitat, cal dir que la participació ja té 
aquest punt, que hi ha hagut beneficis i desencontres, però que no cal baixar la 
guàrdia i cal seguir treballant.  
 
Francesc Serra (Director d’Obres als districtes) comenta que de les 7 visites 
realitzades, 5 estan penjades al web i falten les dues últimes per falta de temps. Degut 
a que hi han moltes gràfiques, fotos i poc text, estan a l’apartat “enllaços” dins del web 
del Consell de Barri, ho recalca bé. 
Parla de les millores, punts reclamats que li van fer arribar a la darrera reunió del grup 
de treball de mobilitat, que es tindrien en compte, però que no entrarien dins del 1er 
Pla de Millora. Altres temes, seran planificats per serveis urbans i manteniment. 
Cal destacar el debat del sentit de circulació de la zona del Turó del Sol, es va parlar 
d’una part en doble sentit i una altre en sentit únic. 
 
Ramón Piqué (CUP). Comenta que el Pla de Millora, ha millorat força, que els veïns/es 
han fet moltes hores i també els tècnics de l’Ajuntament. No està tot resolt, però que 
han treballat plegats i cal felicitar-los essent conscient del que queda, però que és un 
repte cap endavant. Mirant enrere hi ha coses que no han agradat. Diu que el més 
important per definir seria la comissió de seguiment, pensa que dins la comissió de 
veïns/es  podria ser enriquidor que hi haguessin veïns que ja haguessin fet gestions en 
relació a aquest tema. També comenta que caldria saber si el 15 de Gener ja estaria 
tot recollit per Consell de Barri. Acaba per agrair a tota la gent que ha fet feina, tot i 
que no tothom hi és i que espera que comenci una nova manera de treballar. 
 
AV El Faig comenta que creuen que la variació del Pla després de tantes reunions i 
visites segueix igual. Fa al·lusió a les variacions mínimes dels planells penjats. A 
l’Avinguda Pere Planes només s’asfalta un 25% i la resta segueix igual. NO ho 
accepten i torna a dir que prendran determinació sobre aquesta qüestió ja que no 
estan d’acord.  
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AV El Faig comenta que hi ha una zona observada com a Parc Natural i que no és 
així. És una zona petita amb 1 sola casa però que no és Parc Natural i que està al mig 
de Avinguda Pere Planes. 
També comenta que fa 8 anys hi va haver una esllavissada i que ningú diu res, que es 
van posar unes tanques de protecció, però res més. 
 
Josep Oriol (Associació veïns Muntanyesa Sud) explica que han recolzat des de l’inici 
el Pla de Pavimentació. Des de la seva Associació creuen que amb el tema visites ja 
està tot parlat i ho veuen tot positiu. Respecte a mobilitat van decidir deixar-ho tot com 
està i pregunta com quedaria el tros del Carrer Planeta que pertany a Molins de Rei, ja 
que en el planell no consta. Recolzen la feina de La Floresta Parla i de l’Ajuntament.  
 
Daniel Gambús (Associació El Mussol) fa una proposta en públic. Comenta que la 
Associació Espanya que recicla plàstic “Cicloplast” conjuntament amb l’empresa 
d’investigació Ferrovial, han desenvolupat una tècnica per VITUMENS amb residus 
plàstics.  
Pregunta si està previst l’asfalt + vitumens. 
 
Explica el procés dels residus plàstics fins arribar a que un 30% es recicla, un 20% 
s’incinera i un 50% s’aboca. Si Sant Cugat és un dels municipis més sostenibles, 
seguint aquesta filosofia, llença la proposta a “Sant Cugat Verd”. Sap que és una 
barreja en fase d’experimentació, però que creu que caldria que es parlés en una 
reunió tècnica entre Ajuntament i Romero Gamero SAU. 
 
Joan Calderon (ICV) Es vol quedar amb lo positiu. Parteix del que no li ha semblat bé i 
fa al·lusió al problema de comunicació, com sempre, per part de l’Ajuntament. En 
primer lloc vol estirar les orelles a l’equip de govern, ja que no caldria aquest consell 
de barri extraordinari si tot hagués estat bé en el seu moment. Ara, en línies generals, 
tot sona bé i que els primers passos de treballs amb els veïns de La Floresta, 
segueixin per aquest camí actual. Felicita la ciutadania de La Floresta per enriquir el 
barri i felicita el president del Consell de Barri de La Floresta i a l’equip de govern.  
 
Carles Castro (Associació Veïns La Serreta) fa esmena a una feina exhaustiva, amb 
algun desacord però que en general felicita el president del Consell de Barri. Recolza 
la pavimentació del Carrer Caqui. 
 
Guillermo Gallego (APVF) vol emmarcar com a part del procés més proper la 1ª fase 
del Pla de Millora sense perdre de vista una nova manera de fer i entendre la relació, 
diu que l’habitant i l’administració ballaven en una taca d’oli que cal que deixi de tenyir 
la 1ª fase d’asfaltat i la 2ª de passatges i escales, així com la senyalització i protecció 
pública. 
Entén que aquest consell és la forma ordenada de com abordar el pla d’asfaltat per 
seguir el camí de forma organitzada, a través de la comunicació recíproca i com 
continuar i recollir requeriments i necessitats per el pla, els processos.  
 
Eva Serrats (AMPA Escola La Floresta)  Estan contents del procés però alhora 
preocupats per la incertesa de si el procés estava ben encaminat o no. Responent a 
preguntes del document de convocatòria, la primera va per l’essència del projecte. El 
document base de licitació no és el que va sortir a licitació, s’han tret parts i està escrit 
de manera diferent. Però de quina manera?  
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La segona va per el procés participatiu, comenta que la majoria de carrers son molt 
estrets, la solució inicial és de prioritat invertida. 
Estan d’acord que estem al Parc Natural de Collserola, que hauria d’estar senyalitzat 
com a tal, amb límits atents i delimitacions per les entrades al parc. Quina és la relació 
amb el Parc de Collserola per anar validant intervencions? 
 
La permeabilitat d’alguns racons o trams de carrers ha desaparegut, geometria carrers 
o places ha desaparegut, etc... 
Recalca que abans de començar la ronda hagués calgut fer aquesta intervenció per 
rescatar l’ànima del projecte inicial, vetllar per la continuïtat de criteris, qualitat, obra 
d’artesania, garantia... 
Podem vanagloriar-nos però cal l’ànima del que es va aconseguir al Juliol del 2014, 
reivindica que es defensi fins el final. 
 
Pere Casajoana (Regidor) fa el torn de respostes 
 
- dona l’Ok a la comissió de seguiment amb la integració si pot ser, de participants que 
ja hagin col·laborat. 
- Plànols diferents? Potser és que hi ha detalls que no es saben apreciar. 
- Sobre el tema del tram del Carrer Pere Planes cal buscar un romanent d’obra per 
incorporar-ho al Pla de Millora. 
- L’esllavissada està en procés judicial ja que es tracta d’una propietat privada. Estan 
al cas. 
- Responent al Sr. Oriol de Muntanyesa diu que ho veu complicat el tema el Carrer 
Planeta, per el tram de Molins de Rei. Van parlar amb el Responsable d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Molins de Rei i hauran de trobar un punt d’encaix, per tractar-se de 
dos Municipis diferents.   
- Responent a l’Associació El Mussol: proposta a estudiar, però que l’Ajuntament té un 
llarg recorregut en aquests temes i no volen espifiar-la. 
- Responent a Joan Calderon i Guillermo: hem après 
- Responent a Carles Castro: Son conscients que el Carrer Caqui és un carrer principal 
d’accés al barri i mereix tenir-lo com a especial, tot i la limitació amb el Parc Natural, 
entenen que és imprescindible la seva execució. 
- Responent a Guillermo: creu que ja ha respost. Fa al·lusió a que potser no tot es sap 
observar als planells. Poden haver hagut diferències de criteris, també comenta que 
“l’artesania dels carrers” in situ correspon a redactar el projecte. 
 
Sr. Vitorio (veí Carrer Planeta) Hi viu des de 1935 i no entén com és que des de la 
Plaça Sol fins la dreta, que està tot “okupat”, que no paguen res, estigui tot colorejat, 
en canvi cap a l’esquerra estigui tot en blanc. No entén com hi pot haver un mateix 
carrer amb dos colors, o tot blanc o tot colorejat.  
 
Regidor li respon que s’ho miraran. 
 
Sr. Guash (veí): Comenta que des de l’any 2012,en 800 Municipis s’ha d’aplicar el 
PPU (Pla de Protecció d’urbanitzacions). Un dels temes que tracten és que no hi ha 
d’haver carrers sense sortida, els giravolts han d’estar en condicions, etc... 
 
Carles Brugarolas pren nota i assenteix. 
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Regidor: Faran la consulta del Pla comentat PPU, però diu que en el Pla de Millora si 
que es contemplen els culs de sac. 
 
Sr. Ubach (veí). Troba mancances a tenir en compte. Fa l’observació sobretot de la 
qualitat, que seria preferible asfaltar només 10 carrers però fer-ho bé. 
Comenta que hi ha carrers al Pla de Pavimentació amb claveguerams de fa 50 anys 
no homologats. Que si han de pavimentar a sobre no és una solució, a part de que hi 
ha veïns que no estan connectats.  
També s’ha parlat de paviments ecològics i constata que amb compte amb aquest 
tema per les zones d’humitats i obagues que son 4-5 mesos a l’any, amb les pendents 
per cotxes que puguin patinar, etc... 
El grip (adherència) amb compostos plàstics sol ser dolent. 
 
Carles Brugarolas comenta a títol personal, que va rebre una carta tractant el tema de 
l’obligatorietat de connexió amb el clavegueram.  
Parla de la qualitat del Pla de Pavimentació dels 50 carrers, per aquest motiu van 
treure de la 1ª part els passatges i que aquesta diferència anirà directe a la qualitat. 
 
Sr. Joan Gamero: Que al Carrer Verdaguer han caigut arbres i han deixat a veïns 
sense llum. Es queixa que com pot ser que durant 1 setmana un pal de la llum encara 
estigui caigut al mig del carrer i que es passen la pilota entre Empreses de Serveis, 
Telefònica i Ajuntament. Que li agradaria que aquestes problemàtiques es tinguessin 
en compte en el Pla de Millora. 
 
Regidor: En el Pla de Millora no es poden contemplar els pals dels Serveis de 
Telefonia ni d’altres. El Pla de Millora és merament de “pols i fang”. Creu que no és 
moment ni lloc. 
És evident que no pot ser que es quedi 1 setmana un pal enmig del carrer. Es pot 
estar una setmana sense telèfon però no pas tenir-lo al mig del carrer. Pren nota. 
Sobre el tema dels arbres/caigudes, caldrà un pla d’actuació per prevenir-ho. 
 
Un veí vol saber de nou, el nom de l’Empresa adjudicatària de les obres. Se li respon 
que Romero Gamero SAU. 
 
S’acaba el Consell de Barri Extraordinari 
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21.20h. comença el Consell de Barri Ordinari. 
 
Carles Brugarolas exposa els 4 punts de l’ordre del dia. 
Dins de Saldos de Lliure disposició 2015 hi ha els ítems dels pendents entre el 2013-
2014 i fa al·lusió al Sr. Castro, però que cal primer encetar el procés de liquidació del 
2014. 
S’han rebut propostes a executar amb els saldos de lliure disposició 2014-2015 
Llegeix la llista, que no està per res tancada ni cal tancar-la encara: 
 

1. Retolació plaça Mas Fortuny  
2. Ampliació de paviment “terra sòlida” a Mas Fortuny  
3. Arranjar el solar d’aparcament darrera del Bar Català, afegint zona de jocs 

infantils  
4. Posar a cota els registres de Sorea i d’altres, al sector Muntanyesa Sud  
5. Instal·lar reixes a les cunetes perilloses, del sector Muntanyesa Sud  
6. Projecte de senyalització d’accessos a La Floresta, i de sortides cap a Sant 

Cugat,  BCN, Túnels Vallvidrera,...  
7. Escales de fusta pel Bosc de La Pineda de La Serreta  
8. Aparells gimnàstics al Bosc Literari de La Serreta  
9. Arranjament de la Plaça Molí de La Serreta  
10. Carrosses i vestuari pels Reis d’Orient (Comissió de Festes de La Floresta)  
11. Arranjar la drecera entre la UREF i la parada de BUS 
12. Posar una taula de ping-pong a la plaça de sota de l’estació  
13. Arranjar les rampes d’accés al Centre Social i Sanitari de La Floresta  
14. Posar tanca de protecció al c. Major, a l'alçada dels números 24, 26, aprox. 
15. La baixada de Can Llobet, treure els contenidors que obstaculitzen el pas dels 

vehicles i vianants  
16. Fer la vorera de l’Av. Verge Montserrat 
17. Arranjar la pista de bici cros de darrera de la piscina 
18. Fer el camí escolar segur entre la plaça de l’Estació i la rotonda de Can Pagan 
19. Senyalitzar camins a fonts, recorreguts, senders, entrades al Parc Natural. 
20. Arranjar accés a l'Estació pel c. Estel 

 
Proposen un procediment. Per fer una mica de calendari: 
- dia 22 reunió taula participació 
- s’ha parlat que el 15 de Gener hi hagi Consell de Barri 
- també hi ha reunió grup de treball per saldos lliure disposició 
- s’obre fins el 16 de Gener com a data màxima per rebre noves propostes i es 
demana si pot ser via Associacions i/o Entitats millor. 
 
Després els tècnics faran valoracions amb el grup de treball i a mitjans de febrer es 
presentarà al Consell de Barri  
Aquest és l’itinerari previst, es preveu un 2015 productiu. 
Cal considerar dos punts més: Can Llobet i voreres Verge Montserrat. 
També hi ha una informació que és pública, sobre dues partides destinades a La 
Floresta 60.000€/Can Pagan/ja feta però hi ha aquests diners. 
Son conscients i insisteixen en que el Pla de Millora no soluciona La Floresta, però que 
aquests 260.000 € hauran d’anar destinats. 
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Pere Casajoana diu que ja han dit abans que deixaran definit quin serà el pla de la 2ª 
fase del Pla de Millora, tot i que la tramitació serà qüestió del proper mandat. Per tant, 
els 260.000€ li agradaria que anessin destinats a complementar els temes de 1ª fase 
com c. Pere Planes, c. Vallvidrera, c. Planeta, senyalització, enllumenat, 
etc...qüestions necessàries per aquesta via.  
 
Carles Brugarolas obre el 2n punt de l’ordre del dia 
Comenta que la reunió de participació del dia 22 balla una mica, però que demà al 
matí ho resoldrà per confirmar si serà aquest dia o no. 
Comenta que les reunions son positives i constructives.  
 
Francesc Serra comenta que les actes dels grups de treball, estaran el més aviat 
possible. 
 
Punt 4 de l’ordre del dia. Les Casetes dels Mestres. 
Carles Brugarolas comenta que van en bona direcció i que obrim un punt nou per 
poder plegar a una hora raonable. 
 
Torn obert: 
 
Veí: Fa esmena a que les propostes hagin d’anar via Associacions veïnals/Entitats. 
Comenta que calen voreres al Carrer Buscarons 
Es proposa via Associació El Faig 
 
Carles Castro comenta que si no ha apuntat malament el dia 25 és el grup de treball i 
que hi ha fins el 16/01 com a darrer dia per presentar les propostes. L’1 de febrer és el 
proper consell de barri, llavors calcula que és del 16 al 25 i demana que estiguin totes 
les propostes valorades o pregunta si amb 1 setmana hi haurà temps necessari. 
 
Sr. Carmelo (veí): Fa 55 anys que és veí de LF. Mai ha tingut cap multa a Av. Emeterio 
Escudero i ara en una mateixa setmana n’ha tingut 3 seguides, per aparcar com 
sempre a la zona ampla de vorera del seu carrer. Ha parlat amb el policia local i li dona 
la raó a la seva demanda, però li diu que ell fa la seva feina segons el reglament. Ho 
ha denunciat amb una instància a l’Ajuntament. 
 
Pere Casajoana li respon que serà qüestió de parlar-ho amb el Servei de Policia i 
mobilitat.  
 
Representant Comissió Festes LF proposa que aquests 260.000€ vagin destinats a 
pensar en temes cultural, etc...demana que no vagin destinats a temes de pedra i 
ciment. 
 
L’Associació El Senglar agafa torn de paraula per presentar el “Nadal a la Floresta”, i 
explica quines activitats/programa hi haurà a les instal·lacions del Casino. 
 
Ramon Piqué (CUP): Fa una pregunta relacionada amb la valoració que consta a la 
documentació del Pla de Millora 2015, 2.5 milions d’euros, si és amb IVA o sense. 
Sobre els pressupostos de lliure disposició 80.000 € anyals, si es podria pensar en 
incrementar-los, no es menysté però es podria aspirar a més import? 
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Recorda el llistat de peticions que es van anar recollint...si es podrien recuperar coses 
ja presentades, al menys per tenir-les en compte. 
 
Sr. Oriol Madurell (Associació la Muntanyesa Sud). Recalca la necessitat d’asfalt de la 
zona de darrera del Bar el Català 
 
Associació Mas Fortuny pregunta si la zona de Mas Fortuny està contemplada en els 
saldos de lliure disposició. 
 
Guillermo Gallego matisa que amb els diners de lliure disposició històricament anaven 
destinats a “totxo” Ara precisa concretar els 72.000 € + 8.000 € =  80.000 €, en quina 
postura, que no sigui tapant forats, ja que creu que no haurien d’anar destinats a tapar 
responsabilitats de l’Ajuntament, en temes tècnics... i potser si en cohesió social, barri i 
en cultura... 
Fa l’apreciació de garantir el procés de participació i recalca en tenir valorades les 
propostes. 
Pregunta que a quina plataforma es podrien penjar les propostes perquè els veïns 
poguessin valorar com afavorir La Floresta com a benefici comú. Com a tasca demana 
abans del grup de treball tenir el llistat. 
També creu que cal avançar la documentació del projecte d’escales i baranes més 
prioritàries, acabar el 1er consens, per després fer memòria valorada i ponderar 
prioritats. 
 
Pere Casajoana: sobre l’apreciació del clavegueram confirma que no s’arregla amb els 
diners de lliure disposició, que és la Brigada de l’Ajuntament l’encarregada amb càrrec 
als pressupostos municipals. 
Torna a explicar que aquests 260.000 € son per complementar la millora del Pla de 
Millora, 1ª fase. Que s’executarà amb el proper mandat, però que ara cal seguir amb el 
que ja es té identificat. 
Dona el seu suport a que els saldos de lliure disposició no vagin destinats a “totxo” i si 
a qüestions diferents. 
 
Eva Serrats (AMPA) comparteix amb Pere i Guillermo  que els saldos de lliure 
disposició no han de sumar “remiendos” si no coses que estiguin bé per a tots. Caldria 
triar coses genèriques. Al·ludeix a que la gent que fa apreciacions i no pertanyen a cap 
Associació, s’apuntin a aquest grup de treball.  
Creu que perquè es mirin el projecte executiu i el valorin, el dia 8 s’hauria de fer el 
grup de treball. 
 
Guillermo: Que tot lo recollit caldria que ja estigués publicat i visible, sobre tot els punts 
d’acabaments de carrers. Que caldria començar a tractar amb cura els punts de 
començament al parc, no com a final de carrer i que els culs de sac caldria que fossin 
com a plaça, espai de retrobament social, etc... 
 
Pere Casajoana diu que és una idea virtuosa però caldria mirar-ho bé perquè no 
acabés com a zona d’aparcament. 
 
Guillermo fa esmena a la idea d’un llibre blanc...el tallen ja que pot ser una idea brillant 
però no és el lloc ni moment per tractar-ho. 
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Eva Serrats (AMPA) pregunta què passa amb les 3 places que van quedar 
 
Pere Casajoana comenta que son competència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
però que l’Ajuntament de Barcelona té, diguem, tempos diferents... 
 
Obren torn de paraula lliure: 
 
Sra.Montse (veïna): reprèn tema de les voreres Av. Verge Montserrat, amb quina 
partida? 
 
Ma. Àngels Cuadras (veïna): veu díficil valorar en € les propostes 
Ajuntament li respon que ho farà territori 
També comenta que hi ha Associacions que reben x€ i altres –x€ i deixa constància 
del tema de les actualitzacions i canvis en el Registre Municipal d’Entitats. 
 
Sr Jaume (veí): Arranjar 2 rampes d’entrada al Centre Social i Sanitari. Estaria agraït i 
fa referència a  la normativa europea que cap Companyia assegurarà rampes/escales 
que no tinguin material antilliscant.  
Comenta que tenen un partit sense representació i no poden participar en els grups de 
treball, i que vol explicar que venint cap a LF des de Valldoreix no hi ha cap 
senyalització de que hi ha una escola, que ja ho ha repetit en 6-7 ocasions i que el 
perill és evident. També demana reductors de velocitat. 
 
Pere Casajoana comenta que tindran en compte el tema de la senyal, però que sobre 
els reductors de velocitat no podran fer res perquè és competència de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Ramón Ubach (veí): Cal modificar les senyals d’entrada de Can Pagan, ja que hi ha un 
rètol de limitació de velocitat de 50, seguit d’un altre de 70 i d’un tercer de 40, tots 3 
gairebé consecutius. 
S’ha parlat de la integració dels carrer per el Parc de Collserola, però qüestiona què fa 
el Parc per el Municipi? És un bosc deixat, abandonat...vol saber quina relació hi ha. 
 
Pere Casajoana comenta que tenen relació però que caldria consultar-ho al 
responsable polític Sr. Joan Puigdomènech 
 
Associació Muntanyesa Sud: Fa 1 any del formigonat anti pols i van quedar unes 
caixes sota la pavimentació soterrades, pregunta si anirà la brigada. 
 
Pere Casajoana ho esbrinarà i donarà resposta. 
 
 
Carles Brugarolas dona per finalitzada la sessió d’avui a les 22.13h. 
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