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ACTA CONSELL DE BARRI LA FLORESTA 
 
Data:   30 de maig  2017  
Núm. Sessió: 2 
Hora:  19:00 
Lloc:  Centre Social Sanitari 
 
Assisteixen:  
President : Ramon Piqué  
Vicepresidenta: Eva Serrats  
En representació grups polítics municipals:  
CUP- Proces Constituent: Pere Lecha 
CiU: Joan Puigdomènech 
C’S: Aldo Cipriain            
ERC-MES: Francesc Osan 
ICV-EUiA: Isidre Marias  
En representació de les entitats:  
Amics del Teatre Casino de La Floresta: M Àngels Cuadras  
AFA Escola La Floresta: Xènia Amoros 
AVV El Faig: Francesc Bailon 
Senglar Cultural: Manel Berenguer 
Associació El Mussol: Oriol Ribera 
Club Olympic La Floresta: Àngel Ruiz  
La Muntanyesa: Josep Oriol Madulell 
Col·lectiu Gent Gran: Joan Merino 
Coral Tardor: Oriol Ribera 
Associació Propietaris i Veïns La Floresta: Guillermo Gallego 
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat: 
Regidor de Medi Ambient i Participació Ciutadana: Joan Puigdomènech 
Sots Directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris: Marina Casals 
Excusen l’assistència: 
PSC : Rosa Masip 
AAVV La Serreta: Carles Castro  
Associació de veïns Sol i Aire: Manel Soler 
 
Ordre del dia   
1. Torn obert de veïnes i veïns 
2. Aprovació de l'acta anterior 
3. Programa d’habitatges buits 
4. Informe de la presidència 
5. Comissions de treball (es lliurarà resum per escrit) 
6. Consell d'infants 
7. Processos participatius 
1. Procés participatiu dels diners lliure disposició pels infants del barri 
2. Resultats dels pressupostos participatius de lliure disposició 2017 
3. Processos participatius oberts (mobilitat i equipaments) 
8. Estat projectes lliure disposició 2014-15-16 
9. Baixada de Can Llobet 
10. Celebració del Centenari de la Floresta 
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11. Projecte Caponera de cooperació amb l'escola de Cusmají de Nicaragua 
12. Pacte per la convivència a la Floresta 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president  Ramon Piqué dona la benvinguda als assistents i obre  la sessió a les 19:15h.  
 
1. Torn obert de veïnes i veïns 
 
Preguntes: 
Rosa: del pla de millora 1ª fase va quedar el passeig del caqui sense marcar quina part es 
per a vianants i quina per vehicles. Anem a començar la 2a fase i no hi ha resposta encara.  
Joan Merino: des de els amics de la gent gran se està treballant per a donar-li suport a les 
persones grans que estan a casa. A primers de setembre es farà un curset de voluntariat al 
casal de la gent gran  
Juan Gamero : pregunta si la  comissió de manteniment i urbanisme esta dins del consell de 
barri. També demana informació  sobre la contaminació lumínica del peatge i del soroll del 
tren que no s’ha tornat a parlar 
Maria : informa assemblea llogater el diumenge 4 de juny a les 12 h al Xambao. El motiu es 
per que el preu del lloguer puja de manera indiscriminada i el habitants de La Floresta es 
veuen obligats a marxar del barri  
Ricco: en referencia a les propostes de transport urbà que es van presentar, derivades del 
grup de mobilitat, considera que la opció que es vol oferir de transport a la demanda no 
facilita la utilització del transport públic 
Joan Merino: fa un any vam demanar un projecte de capgrossos a La Floresta i encara no 
tenim resposta. Quant temps triga l’Ajuntament en respondre. La plaça de parking per  
persones amb mobilitat reduïda es va sol·licitar i no està encara. Els gossos van solt a La 
Floresta i no es denuncien als propietaris. Al voltant del sociosanitari tenim un problema d 
seguretat, vidres trencats, etc.. 
Respostes del President:  
A Rosa: es tornarà a insistir , es un tema recurrent. De moment, no tinc resposta 
A Joan Gamero: la comissió d’urbanisme i mobilitat es una sola, sempre es convoca per la 
llista i depèn del consell de barri. En quan a les preguntes sobre contaminació lumínica i de 
soroll, es un tema  que caldrà revertir-lo al les comissions de treball 
A Ricco: aquest tema es tractarà mes profundament a la part informe presidència 
Sr. Puigdomènech respon a  Joan Merino: des de Participació Ciutadana ja s’està 
començant a agilitzar els projectes que es presenten i intentar que els projectes puguin fluir 
mes ràpidament dins de la estructura tècnica de l’Ajuntament. En referència als gossos 
potencialment perillosos, han d’anar lligats, però es molt difícil per a la policia local posar 
sancions i estar presents al moment de la infracció. Anima als veïns a que denuncien 
aquests casos 
 
2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
S’aproven les dues actes anteriors. 
 
4. Informe de la presidència 
4.1. C/ Planeta i c/ Vallvidrera:  
Carrer Planeta, s’adjudicarà a la Junta de Gover del 13 de juny i es podran començar les 
obres al juliol 
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Carrer Vallvidrera està en fase de licitació. El procediment de licitació es mes llarg per que 
es un import major. Està previst licitar al setembre i començar  les obres a l’octubre. 
4.2. Baixada Can Llobet:   Sr Pique mostra el pre-projecte que es va presentar a la comissió 
d’urbanisme. La idea es buscar finançament per poder començar les obres a finals d’any o 
preveure per al pressupost 2018.  
Hi ha una petició per que s’incorpori en aquest projecte l’arranjament del carrer que baixa 
des de la plaça Josep Playa fins, es considerarà.  
S’intentarà recuperar espais d’aparcament al carrer Ginjoler.  
El disseny es de plataforma única amb elements dissuasius (tipus jardineres) per a que sigui 
un cam segur.  
4.3 Carta anònima intimidatòria:  alguns veïns han rebut una carta intimidatòria, anònima, 
personalitzades, indicant que s’arrangi la façana, etc... s’aclareix que no es cap iniciativa del 
consell de barri ni de l’Ajuntament.  A la reunió de la comissió de seguretat s’informarà 
4.4. Monogràfic Transport Urbà:   Hi havia una proposta de l’AMTU sobre el transport a La 
Floresta i les Planes. El projecte es pot consultar al web, i a grans trets proposa modificar 
itineraris de la L3 i L4, i incorporar el transport a la demanda. També i ha al web un document 
que van elaborar veïns i veïnes de La Floresta.  
4.5 Pals de llum de FECSA . La existència de pals a les voreres es un tema que cal començar 
a abordar seriosament. Es portarà al comissió d’urbanisme 
4.6 L’Hort Urbà:  no hi hagut cap veí ni cap associació que s’hagi presentat a la licitació, i per 
lo tant a quedat desert. Davant aquesta situació, s’està reconsiderant tornar a obri el procés 
de licitació.   
 
3.- Campanya de mobilització d’habitatges buits 
 
Natalia Martinez responsable de captació habitatges de la Fundació Habitat 3 presenta el 
programa. L’objectiu es mobilitzar 16 habitatges buits al municipi de Sant Cugat per a 
incrementar el parc de lloguer social, que actualment està composat per 22 habitatges.  
En el cas dels habitatges que necessiten una rehabilitació, el programa anticipa els diners de 
les obres. Un 20% a fons perdut, i un 80% que el propietari pot retornar descomptant del 
cobrament dels lloguers. Es pacta un lloguer d’1 any , prorrogable fins a 3 anys, en funció 
d’unes condicions que venen determinades per Serveis Socials . El preu ha de ser moderat 
respecte el mercat, i la part que assumeix la família es proporcional respecte als seus 
ingressos. El diferencial entre el preu que marca el propietari i el que la família pot assumir, 
ho finança el programa, que a mes dona garanties de que l’habitatge es retornarà en 
condicions.  L’objectiu principal es donar un habitatge temporal a famílies derivades per 
serveis socials, programes temporals per a emergències socials.  
Per contactar cal fer-ho a traves de  la Oficina Local d’Habitatge.  
 
5. Comissions de treball (es lliura resum per escrit, s’adjunta annex I ) 
 
6. Consell d'infants. (Es retira de l’ordre del dia)  
 
7. Processos participatius 
 
7.1. Procés participatiu dels diners lliure disposi ció pels infants del barri 
Dels diners de lliure disposició s’han dedicat 3.000 € cada any per a que els infants 
decideixin un projecte per al  barri .  
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La idea es que puguin participar tots els infants del barri, però mentre el consell de infants no 
estigui consolidat, el projecte es porta des de la escola de La Floresta.  
Els nens de 6é han fet un projecte  que han pressupostat i han fet arribar al Consell de Barri 
per escrit , i fins i tot amb un vídeo (es projecta el vídeo per que els infants estan de colònies 
si no poden estar presents)  
Per al procés de selecció es varen instal·lar urnes, i el projecte mes votat va estar el skate 
park amb wifi. El pressupost que disposen, 6.000€ (acumulat 2 anys), es insuficient per 
executar el projecte. S’ha arribat a la conclusió que cal demanar mes pressupost a 
l’Ajuntament, i es sol·licita el suport al Consell de Barri per a poder aconseguir el projecte 
 
7.2. Resultats dels pressupostos participatius de l liure disposició 2017 
Sr. Lecha informa dels resultats i projectes guanyadors Lliure Disposició 2017.  
S’aproven les propostes guanyadores ..  
 
VOTACIÓ DE PROJECTES DEL PRESSUPOST DE LLIURE DISPOSICIÓ 2017 
Vots via web  290 
Vots en paper 166 (163 vàlids i 3 nuls) 
Total participació 456 vots. (453 vàlids i 3 nuls) 
Cens (veïns/es Floresta 16+) 3.745 
% participació 12,17% 

 
PROJECTES ESCOLLITS PER AL PRESSUPOST DE LLIURE DISPOSICIÓ 2017. 
Inversions (69.000 € disponibles) 
1. Millorar la zona de pícnic de la piscina i adequar l'entorn com a zona d'esbarjo. 
18.000 € 
2. Creació d'un jardí medicinal al parc del Centre Social i Sanitari. 10.000 € 
3. Material per al Casal de Joves de la Floresta. 2.000 € 
4. Plantació d'arbres fruiters a diferents espais de la Floresta. 15.000 € 
5. Equip de llum i micròfons sense fils per a activitats al barri. 3.700 € 
6. Mapa interactiu de la Floresta amb informació arquitectònica, històrica i 
natural. 10.000 € 
7. Finestra a la sala d'actes del Centre Social i Sanitari. 20.000 € (pendent d’ajustar 
el pressupost a 10.300€) 
Despesa ordinària (8.000€ disponibles) 
1. Campanya informativa de neteja de terrenys i solars per disminuir el risc 
d'incendis. 750 € 
2. Elements per dinamitzar el Consell d'Infants de la Floresta. 2.000 € 
3. Campanya informativa per millorar el coneixement del senglar i reduir les incidències. 
6.000 € (pendent d’ajustar el pressupost a 5.250€) 
 
En finalitzar la exposició, la Sra. Casals facilita l’acord per a la seva formalització 
 
7.3. Processos participatius oberts (mobilitat i eq uipaments) 
 
7.3.1 Mobilitat i 2ª Fase Pla de Millora Urbana de La Floresta 
Sra.  Casals informa de l’estat del procés participatiu, que ha estat impulsat pel grup motor, 
membres del consell de barri i el departament del participació ciutadana.  
A la data de la celebració del consell se ha realitzar , a més de la presentació  (6 maig) i la 
confecció del plànol col·lectiu, la sessió “ A peu de carrer”  (17 de maig ) i la “ Sessió de 
diagnosi” (27 de maig)  
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Pel que fa a la etapa de diagnosi i recollida de informació s’ha obtingut per les següents  
vies:   

- Qüestionari (146 respostes) , 
- Plànol col·lectiu ( a la escola i al  centre social sanitari) 
- Sessió a peu de carrer (visita sobre el terreny dels principals punts del plànol)  
- Taller de diagnosi  
-  

Posteriorment al consell començarà la etapa de presentació de propostes de millora en la 
mobilitat  (8 de juny) i propostes d’ actuació ( 6 de juliol, priorització actuacions segona fase 
Pla de Millora) .  
La conclusió del procés es durà a terme amb la presentació final del document de propostes 
i aprovació per part del Consell de Barri (data a determinar)  
 
7.3.2 Pla d’Equipaments 
La Sra. Casals continua informant d’aquest procés participatiu que està  destinat a replantejar 
el Pla de Equipaments existent per als propers 6 anys, i adaptar-lo  a les necessitats actuals 
del municipi. 
Es posa a debat la previsió d’equipaments educatius, culturals, sanitaris i esportius en el 
conjunt de l’àmbit municipal, a partir d’una proposta tècnica inicial. Ciutadans i entitats podran 
fer les seves propostes i aportacions sobre necessitats,  ubicacions i usos dels futurs 
equipaments  Poden participar persones viuen o treballen a Sant Cugat, associacions de veïns 
i entitats.  Les inscripcions poden fer-se a participació@santcugat.cat 
També es poden fer les aportacions per mitja del formulari on line que es troba a 
decidim.santcugat.cat 
Calendari tallers:       

• 1ª Etapa : Àmbits territorials:  8 de maig . La Floresta  
• 2ª Etapa: Àmbits sectorials:  

8 juny : equipaments educatius i socioculturals 
14 juny: equipaments sociosanitaris 
21 juny equipaments esportius 

Després de l’estiu l’equip tècnic farà el retorn de les propostes 
 
8. Estat projectes lliure disposició 2014-15-16 
Es va convocar un grup de treball amb  membres del Consell de Barri i als autors del 
projectes per estudiar l’estat i necessitats  dels mateixos 
 
 
 
La Floresta 2014-2015 
 

  
Estimació 

cost 
Estat  Previsió  

1 Retolació plaça Mas Fortuny 
 

150 Adjudicat Finals juny 

2 Ampliació paviment Mas Fortuny  94.600   
 Bloc 1: Instal·lació  de biones i tanques de 

protecció (99 ml), nova senyalització de 
trànsit , adequació de la plaça Mas 
Fortuny, nova retolació i un espai de 
pícnic amb una màquina de fitness. 

 Adjudicat Finals juny 



  
 

6  

  

 Bloc 2: Arranjament de 1.432 m2 de vials 
(1.386 m2 de terra sòlida). 64 ml de 
cunetes, 10 m2 de rocalla i 3 murs verds 
que fan un total de 37,5 m2 

 En procés 
d’adjudicació  

Finals juny 

3 Posar a cota registre de SOREA(p/u) 
 

250 Executat  

4 Instal·lar reixes a cunetes perilloses 40.000 Adjudicat Inici obres 
finals de 
maig 

5 Escales fusta bosc literari 
 

36.500 Executat  

6 Aparells gimnàstics bosc literari 
 

6.000 Executat  

7 Arranjament plaça Estrets i Avets ( C/ 
Moli)  

6.500 Projecte 
executiu amb 
modificacions 
adaptant-se 
pressupost.  

Abans 
estiu  

8 Arranjar vorera entre UREF i parada bus  
 

2.500 Executat  

9 Arranjar rampes d’accés 
 

2.500 Executat  

10 Posar tanca protecció C/ Major de la 
Floresta, 24-26 

5.200 En execució  

11 Neteja riera Buscarons 1.500 
 
 
 

Aquests projectes no es 
veuen pertinents 
d’executar per part de 
l’entitat proposant, El 
Mussol, i per tant es 
proposa per part del 
Consell de Barri destinar 
els imports romanents al 
projecte de construcció de 
les escales naturals entre 
la Pl. Josep Playà i el C/ 
Bonavista, que també es 
tracta d’un projecte 
relacionat amb la millora 
de l’entorn natural 
 

12 Arranjar bosc per fer passejades c/ 
Casino 

5.000 
 
 
 
 

13 Senyalitzar camins, fonts, senders,etc... 2.500 
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La Floresta 2016  Cost 

aprovat 
Estat  Previsió  

1 Neteja de Boscos a la Floresta 4.000 ord Executat  
2 Protecció de contenidors 4.000 Ubicació al costat 

de la riera 
Juny 2017 

3 Eliminació de mosquit 1.000 ord En procés 
compra de 
material 

Juny –setembre 
2017 

4 Xarxa espais joc naturals al Parc al 
costat de la Mimosa 

20.000 Proposta inicial 
definida. 
Contractació 
nous elements.. 
 

Pendent 
acordar-ho amb 
els proposants 

5 Rocòdrom públic al centre social-
sanitari 

6.000 Contractació 
nous elements 

Juny –Juliol 
2017 

6 Escales entre Pl. Josep Playa i c/ 
Bonavista 

8.000 Despesa 
aprovada 

Juny 2017 

7 Pantalla i projector cinema  ala fresca 10.500 Material en 
procés de compra 

Juny 2017 

8 Recuperació patrimoni i memòria 8.500 Buscant 
proveïdors 

 

9 Mobiliari pla de millora 7.500 Pendent proposta 
final per part 
proposants  

 

10 Equipament de so per format petit i 
mitja 

8.000 Material en 
procés de compra 

Juny –Juliol 
2017 

11 Consell d’Infants La Floresta 3.000   
Total  80.500  

 
Altres actuacions: Instal·lació fibra òptica a l’interior del Casino 
 
9. Baixada de Can Llobet 
S’ha tractat a l’informe de la presidència 
 
10. Celebració del Centenari de la Floresta 
Oscar Costa, membre de la Comissió de Patrimoni informa que per la celebració del 
centenari de La Floresta, s’ha tingut en compte una efemèride, 1919, data en la qual es 
funda la Associació de Propietaris, com a punt de referència per a sistematitzar la 
informació. 
Està previst dissenyar una sèrie d’actes, que a la vegada serviran per recuperar  i organitzar 
material de la història de La Floresta.  
Els actes es durien a terme el primer semestre de l’any 19 
Propera reunió comissió de patrimoni : divendres 2 de juny a la escola de la Floresta 
 
11. Projecte Caponera de cooperació amb l'escola de  Cusmají de Nicaragua 
Silvia, presenta el projecte que va sortir per fer una col·laboració amb el barri de Cusmají, al 
municipi de Palacagüina, a  Nicaràgua. La escola de Cusmají i la de La Floresta estan 
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agermanades. Les dues escoles comparteixen una sèrie de característiques: estan a una 
zona boscosa, allunyades del centre urbà. En acabar la primària els nens de Cusmaji no 
continuaven amb la educació per que havien de caminar cada dia mes de 8 km per una 
carretera perillosa.  
Per aquest motiu es va considerar tirar endavant amb el projecte Caponera i els alumnes 
que acaben la primària poguessin anar a l’institut i no abandonar els estudis. La caponera es 
una mena de tricicle amb motor, molt típica de llatinoamericà 
Enguany han acabat 6 infants, i cada mati la caponera els recull i els porta a l’institut de 
Palacagüina, i la tarda a casa. El projecte durarà des de març fins a  finals 2017 que la 
durada del curs a Nicaragua. Ha tingut un cost de 1496€ a l’any que van íntegrament al 
conductor de la caponera i els diners surten directament del sou del president del Consell de 
Barri. A partir de setembre caldrà tornar a parlar i veure si volem destinar un 0.7% dels 
diners de lliure disposició a cooperació, mantenir aquest projecte o altres.  
 
12. Pacte per la convivència a la Floresta ( Annex II)  
Document fruit de reunions entre les diferents parts implicades en un conflicte de 
convivència. La voluntat ha estat aportar pel diàleg i arribar a un consens per garantir la 
convivència. Han participat en el procés i promogut el pacte : associació d’artesans 
Florestart, Vermuts Florestans, Casal Jove, Bar Cantina, el Senglar Cultural, la Associació 
de Propietaris i Veïns , Jordi Rovira en nom dels veïns de l’entorn de les places Miquel Ros i 
Josep Playa, on es va originar el conflicte.  
El pacte s’ha presentat a la alcaldessa i es demana que totes les entitats del barri 
compromís en fer complir el document. ( el document s’inclou a l’acta con a Annex II)  
Es farà una comissió de seguiment lligada al Consell de Barri per gestionar possibles 
conflictes.  
 
Torn obert  
Silvia, anuncia que enguany la revetlla de Sant Joan es farà al Casino, i no a la plaça Miquel 
Ros com acostumava a ser.  
Ramon Borda demana que des de el Pla de Millora Urbana de La Floresta es reforci  sobre la 
estructura interna bàsica del barri, av. Verge Montserrat i av. Emeterio Escudero.  
Afegeix que des de la comissió d’urbanisme se va estudiar la possibilitat de cases buides en 
trobada de voluntats, (masoveria urbana, etc..)  
Joan Gamero: la proposta de troncs rodons a la escala del costat de la Uref, amb la humitat 
de La Floresta no es gens recomanable, seria millor buscar altra forma.  
Hi ha obres de la primera fase del PMULF que han quedat inacabades, com les escales del 
passatge Verdaguer 
Merino: demana al consell de barri que reclami a l’Ajuntament el centre de dia per a la gent 
gran i discapacitats i mes presencia d’agents cívics a La Floresta. Denuncia també que la 
rampa del sociosanitari no es correspon amb el projecte que originalment s’havia acordat amb 
Francesc Serra.  
Xenia Amorós: la manera que s’ha dissenyat l’aparcament del c/ Margarit no permet treure res 
del maleter. Respecte al projecte de la baixada de can Llobet, una plataforma única pot 
augmentar la velocitat i comprometre la seguretat del vianant per manca de vorera ressaltada.  
Felicita la escola i la comissió educativa de barri per la proposta del skate parc. 
Sr. Gallego respon: en la baixada de Can Llobet si que hi ha una separació entre les voreres 
per als vianants i el pas de vehicles. Hi haurà canvi de paviment per evitar el excés de velocitat.  
Esteve: Hi ha molt per fer de la Lliure disposició 2015-2016 i ja comencem amb 2017. Cal 
exigir a l’Ajuntament que agilitzi les execució  
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Ferran : demana a Marina Casals que aclareixi si el projecte del c/ moli que consta pendent 
de execució en les partides de lliure disposició 2014-15 si es el mateix que l’actuació que te 
pendent la EMD.  
Sra. Casals respons  a les intervencions dels veïns i veïnes:   
- Escales Uref: les fustes rodones el que fan es contenir la terra. Es trepitja la terra i no la 
fusta. La proposta va estar consensuada amb els proposants i la empresa especialista.  
- Rampa socio-sanitari: no hi havia constància des de serveis tècnics de la proposta A partir 
d’ara es farà un millor seguiment  
- Projectes en execució pendents: en els propers 2 mesos s’acceleraran molt els projectes. 
Els que queden pendents 2015 son grans i porten un procés de licitació mes llarg 
- C/ Moli: desconec si la EMD també te un projecte. Es un projecte aprovat per acord del 
consell de barri a la tardor 2015. El carrer es de Valldoreix. Nosaltres com a tècnics no hem 
entrat a qüestionar l’acord del consell 
Eva Serrats: com a membre del grup de seguiment del projecte escales Uref, aclareix que 
sempre s’han plantejat coma drecera, i no amb la seguretat d’escales pròpiament dites. 
Artero: la rampa socio-sanitari la vaig demanar quan estava de president de la llar d’avis, fa 4 
anys, i està tal qual es va demanar, sense rajoles 
Francesc Osan: el c/ Moli no està límit a La Floresta, està a Valldoreix. Em sembla inaudit que 
amb diners de lliure disposició La Floresta s’arrangi un aplaça de Valldoreix 
Sr. Pique: aquest projecte pertany a la llista de projectes de l’anterior president. Si no 
correspon caldrà revisar-ho 
 
Acomiadament Ramon Piqué com a president del Consel l de Barri 
Ramon Piqué informa que deixa de ser regidor de l’Ajuntament i per lo tant deixa la presidència 
del Consell de Barri, encara que continuarà formant part de les comissions de treball com a 
veí del barri.  
Fa una crida a que es mantingui el ritme col·laborador i de diàleg  que s’ha seguit el Consell 
de Barri en els darrers 2 anys.  
 
 
Acaba la sessió a les 21:17 amb el concert de Yamis Papaioannou 
 
 


