Acta de la sessió del Grup de Treball de La Floresta que va tenir lloc a les 19:00
hores de dimarts dia 12 de febrer de 2013.
Assistents:
Guillem Gómez. Restaurant “Rancho el Paso”
Josep Maria Gómez. Restaurant “Rancho el Paso”
Santiago Cachinero. Veí de La Floresta
Josep Oriol Madurell. Associació de Veïns de La Muntanyesa
Rosa Turón. Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta
Fina Bani. Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta
Josep Lleonard. Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta
Francesc Bailón. Casal de la Gent Gran
Joan Canadell. Mas Fortuny
Carles Castro. La Serreta
Eva Serrats. AMPA CEIP La Floresta
Joan Pont. Associació de Propietaris i Veïns de La Floresta
Carles Masnou. Associació “Sant Cugat Camina”
Francesc Serra. Ajuntament de Sant Cugat
Albert Muratet. Mobilitat Ajuntament de Sant Cugat
Jordi Hosta. Inspector CD de MM.d’E. de Sant Cugat
Àngel Pastor. Sotsinspector PL de Sant Cugat
Temes tractats:
-

El sr. Muratet fa un repàs a l’acta de la darrera sessió (04/12/12), a l’estudi de
mobilitat de La Floresta i dóna lectura a l’ordre del dia d’avui. S’acorda eliminar
de l’ordre del dia el punt 2 relacionat amb l’activitat del local l’UREF per haver
estat una consulta formulada pel sr. Josep Carner (absent a la sessió d’avui),
donat que ja li ha estat facilitada la informació prèviament requerida.

Temes de seguretat ciutadana:
-

-

Instal·lació en fase de proves de la càmera de la plaça Josep Playà. El sr.
Pastor informa del funcionament en fase de proves de la càmera. De moment
funciona a determinades hores del dia i a l’espera de programar l’angle de visió
per franges horàries i atenent a factors de risc de l’entorn de la càmera.
Seguretat a l’accés del CEIP La Floresta. El sotsinspector informa que des
de la PL es fa protecció escolar a l’entrada i sortida del centre a la carretera de
Vallvidrera (BV-1462). Els agents que presten el servei observen que, de
moment, els vehicles de transport escolar continuen sortint a la carretera a
través del camí de Can Pagan. El sr. Serra afegeix que, probablement,
s’iniciaran les obres d’adequació del carrer Pinya a partir del proper mes de
març. Aquestes obres permetrien que els autocars transitessin per aquesta via i
evitar la rampa del camí de Can Pagan. La sra. Serrats sol·licita informació
sobre la planificació de les obres. També afegeix que l’escola no disposa d’un
PAU i que manca una actuació transversal per garantir la seguretat a l’entorn
del centre (Diputació, Ajuntament i CEIP). El sr. Pastor informa que per a
l’elaboració del PAU poden comptar amb el suport i assessorament del Tècnic
Municipal de Protecció Civil, sr. Toni Royo. El sr. Serra torna a intervenir per

-

-

informar que alguns terrenys del camí de Can Pagan es troben en negociació
d’expropiació i que les obres per a l’adequació d’aquest camí es duran a terme
dins el present curs escolar.
Seguretat als FGC i a la plaça Josep Playà. Cap veí fa aportacions en aquest
sentit. Només alguna al·lusió a l’entrada de porc senglars donat que una porta
metàl·lica queda oberta permetent l’accés a les andanes del bestiar. El sr.
Pastor informa que a la darrera sessió del Consell Local de Seguretat ja es va
tractar aquesta problemàtica. A la referida sessió hi era present un
representant de la direcció de FGC qui va manifestar prendre nota per
solucionar el problema. El sr. Hosta informa que durant un parell de caps de
setmana continuats es van detectar que alguns usuaris dels FGC produïen
aldarulls i després baixaven del comboi a l’estació de La Floresta. Els fets no
s’han tornat de produir. El sr. Lleonart proposa fer alguna cosa amb la cabina
telefònica de l’estació donat que és lloc habitual per al consum de substàncies
estupefaents. Se suggereix que sigui substituïda per un telèfon amb visera.
Dació de comptes dels temes relacionats amb seguretat ciutadana
tractats a la sessió del GT del dia 04/12/12. El sr. Pastor informa del
seguiment de dues qüestions concretes formulades per la sra. Lourdes Barrio;
aigües residuals abocades a la via pública d’una finca del carrer Emeterio
Escudero i excessos de velocitat a la mateixa via. L’abocament de les aigües
residuals es va tractar d’una problemàtica puntuals que el titular de la finca ja
va resoldre. Els excessos de velocitat han estat comprovats mitjançant la
col·locació del radar de la PL on s’han denunciat alguns vehicles que circulaven
per sobre del límit permès. De totes formes, i en atenció a l’informe que elabora
l’agent que manipula el radar, convindria posar senyalització horitzontal (coixins
berlinesos o bandes rugoses) per evitar els excessos. El sr. Muratet pren nota
de la proposa..

Temes de Mobilitat:
-

-

-

-

Estat de l’estudi de mobilitat de La Floresta. El sr. Muratet fa una introducció
a la situació actual. Afegeix que cal decidir i diferenciar els ordres de prioritat
dels carrers en ares a establir els sentits de circulació. En principi, els carrers
Emeterio Escudero, Pere Planes, Verge de Montserrat i Diputació haurien de
constituir les artèries principals de circulació rodada del barri. Acte seguit s’obre
un llarg debat sobre la mobilitat del barri sense res a destacar de forma
específica.
Regulació dels guals il·legals. El sr. Muratet informa que l’Ajuntament pretén
regular els guals il·legals del barri. S’estan enviant cartes als veïns a les quals
se’ls informa de la pretensió de regulació. De moment es prioritzaran els
carrers asfaltats sobre aquells que no ho estiguin.
Estat del sòl de l’avinguda Tarruell. El sr. Serra informa que s’està duent a
terme l’elaboració d’un projecte d’obres que s’executaria al voltant de l’estiu de
2013, Caldrà, però, decidir si aquest carrer haurà de ser d’un o dos sentits de
circulació.
Senyalització del Bosc Literari. El sr. Castro manifesta que s’hauria de
senyalitzar la ubicació i accés per arribar al Bosc Literari de La Serreta. El sr.
Muratet informa que des de Mobilitat faran una proposta de senyalització. Tot i
no tenir a veure amb aquest punt, el sr. Castro sol·licita que siguin retirades
diàriament els senyals circumstancials que es col·loquen al carrer Canal de la

-

-

Mànega que converteix aquesta via en un únic sentit de circulació en els
horaris d’entrada i sortida del centre. El sr. Castro afegeix que caldria posar fi a
la tolerància d’estacionaments indeguts al passeig de la Mimosa donat que és
un carrer de doble direcció i passa el transport urbà. El sr. Pastor pren nota de
les dues qüestions.
Estacionament a l’entorn de l’estació (carrer Pas de l’Estació). El sr. Pastor
fa exposició de la problemàtica actual plantejada pel sr. Bailón en referència al
règim d’estacionament del carrer Pas de l’Estació. Després d’un llarg debat
entre els srs. Bailón i Guillem Gómez, i després de deixar palès el criteri tècnic
d’optimització de l’espai i de la conjugació d’interessos generals de veïns,
restauradors i usuaris del Centre Polivalent, queda a criteri de les direccions
dels àmbits de Mobilitat i Seguretat Ciutadana la decisió de mantenir l’actual
règim d’estacionaments. Tot i que no es troba a l’ordre del dia, el sr. Madurell
vol recordar que a l’anterior sessió es va informar d’un guarda rail de la
carretera de Vallvidrera (entre la pulperia “A Feira” i Can Burrull) presenta perill
per als vianants. El sr. Serra informa que ja s’ha donat avís a la Diputació.
Estacionament a l’entorn de la farmàcia. Cap dels assistents fa cap
aportació o referència a aquest tema. Potser només caldria pintar novament la
plaça reservada per als clients de la farmàcia i reorientar el senyals vertical
doncs sembla que no es visualitza correctament.

Finalment, i fora de l’ordre del dia, el sr. Muratet dóna lectura a un escrit presentat pel
sr. Masnou que recull diverses problemàtiques del barri que afecten a la mobilitat i
seguretat.
La sessió finalitza a les 21:50 hores.
La Floresta, a 12 de febrer de 2013.

