ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE
LA FLORESTA
20 DE NOVEMBRE DE 2012
DATA: 20.11.12
LLOC: Centre Polivalent de La Floresta
HORA D'INICI: 20h.
HORA D'ACABAMENT: 22,30h.

ASSISTENTS:
Per l'Ajuntament:
Carles Brugarolas (Tinent d'Alcalde d'Economia i President de Barri de La Floresta)
Francesc Serra (Director d'Obres als Districtes)
Representants dels Grups de Municipals:
Salvador Montés i Carne (CIU).
Bruno de Salvador, (PP).
David Gutiérrez, (PSC), dispensa l'assistència de Ferran Villaseñor.
Joan Calderon, (ICV)
Ramon Piqué (CUP)
Associacions:
Josep Comellas
Manuel Salas
Josep Carné
Francesc Bailon
Xavier Castro
Francesc Ferrer
Carles Masnou
Antonio Fraguier
Iolanda Sans
Xènia Amorós

(Associació de veïns i propietaris de La Floresta)
(Associació Sol i Aire)
(Associació de veïns i propietaris de La Floresta)
(Associació de gent gran de La Floresta)
(Associació de veïns de la Serreta)
(Associació de veïns i propietaris de La Floresta)
(Associació de Sant Cugat Camina)
(Associació de la Muntanyesa Sud)
(Associació de la Muntanyesa Sud)
( AMPA CEIP La Floresta)

Secretaria:
Montserrat Varderi Rosales ( Secretaria del Consell de Barri de La Floresta)

Tema tractat de la sessió:
Inicia la sessió en Carles Brugarolas, com a President del Consell de Barri de La
Floresta, el qual fa referència a la difícil situació econòmica que estem patint en
aquests moments de la crisi, també comenta tot seguit, les incerteses del dia, a dia, i
els problemes de morositat, dificultat que està travessant els Ajuntaments en general,
per la manca de tresoreria, per part de la Generalitat de Catalunya.
Donada la situació econòmica i la baixada d'ingressos en tresoreria, el Tinent Alcalde
proposa que les partides destinades del 2012 tal i com deia l'Acta del 4-10-12, quedarà
suprimida la partida de 100.000€ de lliure disponibilitat i deixant pel 2013 en 80.000€,
però dóna fermesa que tot i així, les obres continuaran igual però amb endarreriment
de les mateixes, seguint els fulls de Treball Extraordinari realitzat segons acta del 267-2012 i full excel.
Que de forma imminent és començarà algunes de les obres anunciades i acordades,
però aniran més a poc a poc. Fa menció que en aquest moments, s' està treballant en
el carrer Passeig de La Floresta i que aviat veurem obres pels carrers, també comenta
que la càmera de vigilància de l'Estació dels FGC, estarà instal·lada aviat, i començarà
la pavimentació del carrer Casino, acord del Ple Municipal (carrers d'accés a edificis
municipals)
L'explicació aportada pel president del consell genera dubtes i retrets d'imprecisió per
part de diversos representants membres del consell, en el sentit de que es posa en
dubte que a la reunió del mes d'octubre s'expliqués l'impacte de la situació econòmica
en els comptes del barri, o bé que això suposés una minva dels diners disponibles. Per
tant, el consell no dóna conformitat a la proposta d'acta i el president es compromet a
refer-la i portar-la a la propera reunió.
En qualsevol cas insisteix que realment estem parlant més de fets comptables més
que reals. Reitera el seu compromís amb la relació prioritzada d'obres aporovada del
grup de treball i per aquest Consell.
Les explicacions que aporta no convencen bona part del Consell.
1. Informació General.
a) Els grups de les Associacions demanen que tot el que ja estava planificat
vagi endavant, pels motius, que el barri de La Floresta està patint en general
endarreriment des de fa molt temps, i assenyalant que en altres llocs del municipi, sí
que s'han realitzat obres importants, recordant el compromís de l'Ajuntament de
millorar el barri de La Floresta en les Eleccions Municipals.

b) Que la feina realitzada el seu dia per els Grups de Treball de Territori,
segons acta del 26-7-12 i full de detall explicativa, sigui executat el més rapid

possible, que no té sentit , tornar a realitzar un altre Grup de Treball, tal i com ha
indicat el Tinent Alcalde, quan encara està per començar aquest últim. De totes
maneres s'ha indicat dies i hores.
2. Taula de Treball:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Càmera de Vigilància
Instal·lar bionda a Quadre de Canals
Arranjament accessos a Mas Fortuny
Av. Tarruell Nord
Av. Tarruell Sud
Carrer Bonavista
Recollida de pluvials a La Muntanyesa Sud
Senyalització del Bosc Literari
Escales accés Bosc Naturista
Escales accés Parc de la Pineda
Aparells gimnàstics Canal de la Mànega (2º fase).

3. Full de Treball de Lliure Disposició 2012-2013.
Romanents
Import 2012
Import 2013

187.465 €
0€
80.000 €
____________________

Total
267.465 €
================================
4. Grups de Treballs.
Territorial,
dimarts 27 de novembre 2012 a les 19h
Serveis a les persones i culturals, dilluns 3 de desembre 2012 a les 19h
Mobilitat i seguretat,
dimarts 4 de desembre a les 19h.

5. Precs i preguntes dels assistents.
Les associacions i veïns assistents reclamen el Pla de Mobilitat i Seguretat per
La Floresta urgent, així com, també la millora de senyalització en general al barri. Fan
menció molt senyalada al Col·legi, i el perill d'estar tant a prop de la Carretera de
Vallvidrera i l'entrada i sortida de l'autopista, que hi ha que actua amb fermesa davant
aquests problemes.

També és parla de la seguretat de les persones en els carrers per manca de
voreres i la mobilitat dels cotxes i el perill que comporta.
No trobant conforma la retallada dels 100.000€ del 2012 i l'import de 80.000€
destinats al 2013, de lliure disponibilitat, això fa un total de 120.000€, indicant que, en
contrapartida hi ha realitzades les papereres amb sensors i que no veuen que el barri
de La Floresta s'hagi de retallar res, sinó tot al contrari, degut als seus problemes.
Fan menció de la preocupació dels boscos en general degut al perill d'incendisl.
S’apunta que no podem confiar que sempre tindrem sort i que l’estiu passat va fer
molta calor, ja que, tot estava molt sec.
Es demana a l’Ajuntament la documentació relacionada amb el Pla Director de
La Floresta aprovat el gener de 2002 amb l’objectiu d’aprofitar la feina i decisions que
es van prendre en aquell moment.
llum.

També hi ha veïns que estant patint unes fases de baixades i pujades amb la

Sense més temes, en Carles Brugarolas dóna per finalitzat el Consell de Barri de La
Floresta, fins la pròxima reunió, en la que és comunicarà als assistents el dia i l'hora.

