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

DATA: 4.06.13
LLOC: Centre Polivalent de la Floresta
HORA D'INICI: 19:00 h
HORA D'ACABAMENT: 20:15 h
Assistents:
Sr. Josep Comellas. APVLF
Sr. Guillermo Gallego. APVLF
Sra. Fina Barri. APVLF
Sra. Eva Serrats. AMPA Ceip la Floresta
Sra. Maite Hualde. Pere Planes/Colônia Parès
Sr. Paco Bailon. Pere Planes/Colònia Parès
Sr. Carles Castro. La Serreta
Sr. Josep Oriol Madonell. La Muntanyesa Sud
Sr. Manolo. Mas Fortuny
Sr. Carles Masnou. Sant Cugat Camina
Sr. Santiago Cuchinero.
Per l’Ajuntament:
Pere Casajoana, Regidor d’Urbanisme i Obres
Víctor Martinez del Rey, Director d’Àmbit de Territori i Qualitat Urbana
Francesc Serra Ferrer, Director d’Obres als Districtes
Temes tractats i acords:
1. Estat de les obres en curs
a. Les obres de pavimentació de La Muntanyesa Nord, s’estan duent a mol bon ritme
per l’empresa adjudicatària Coinsa, amb una planificació de final d’obra pel 28 de juny
2013-06-13.
b. Les obres de pavimentació del carrer Casino les realitza CIC3, tenen previst
finalitzar el 28 de juny 2013-06-13.
c. Les obres de pavimentació del carrer Bonavista han estat adjudicades a l’empresa
Artifex, i tenen previst iniciar-se al juliol.

d. Les obres de pavimentació dels carrer Tarruell (Nord i Sud) estan en fase de
redacció de projecte, per poder realitzar al darrer trimestre d’any 2013.
2. Camí de Can Pagan
El regidor Pere Casajona fa una extensa explicació del projecte que es durà a terme
aquest estiu, amb l’objectiu que no afecti al funcionament de l’escola CEIP La Floresta.
•
•
•
•
•

L’àmbit és des de la carretera de Vallvidrera fins a la intersecció amb el
carrer Pinya
Amplada de 12 m: 3m de vorera de formigó, 6 m de paviment asfàltic i 3m
de vorera amb terra compactada (“Terra Sòlida”).
Enllumenat de 5m d’alçada i 75 w
Mur escullera de 5 m, integrat amb la vegetació
La Diputació construirà la nova rotonda d’accés més endavant.

3. Renovació de la senyalització de noms de carrers
El divendres 31/05/13, es van iniciar les tasques de renovació de tots els adhesius dels
rètols de carrer. Es canviaran tots els que estan malmesos.
4. Escales i passatges
Es presenta el dossier recull de tots els passatges, escales i caminets que
connecten diferents carrer del barri de La Floresta. Només cal afegir un parell de
passatges del barri de La Serreta.
Ara, amb aquest inventari exhaustiu es podrà prioritzar, jal Grup de Treball, quines
seran les actuacions prioritàries.
Es deixarà una copia digital al Centre Polivalent de la Floresta
5. Precs i preguntes
APV La Floresta
• Fina Barri lliura una llista de diferents temes de manteniment, que adjuntem
amb un pdf., i recorda que tenim una llista anterior.
• Josep Carner, a la pegunta de quant temps d’espera que ha de tenir el veí
expropiat a l’entorn de Can Pagan, per poder tenir la finca delimitada i així
poder vendre-la, se li respon que aproximadament un any i mig.
La Serreta
• Carles Castro espera que s’iniciï el soterrament de les línies de telefònica,
aquest mes de juny, tal i com diuen les converses amb el Sr. Acacio de
Telefònica
La Muntanyesa Sud

•
•

La cruïlla c. Piscines / c. Gracies te un peraltat incorrecte i provoca problemes
quan plou.
El tram d’Av. Mines (davant la botiga de queviures), des de Av. Verge
Montserrat fins la cruïlla amb Passeig del Crepuscle, es formigonarà abans de
l’estiu.

Gent Gran
• S’ha d’orientar el mirall de la Plaça Pont del Diari, cruïlla amb Av. de L’Estació.
• Volen conèixer si la tanca de protecció del mur en perill de caure de l’Av. de
l’estació estarà molt mes temps, ja que els vehicles no respecte la senyal de
prohibit circular amb sentit ascendent. És un expedient de disciplina en que la
veïna s’ha declarat insolvent i l’Ajuntament ha d’actuar subsidiàriament.
Mas Fortuny
• Manolo te paraules d’agraïment de tots els veïns, per l’obra de pavimentació
que s’ha realitzat a l’Av. Mas Fortuny.
• Recorda que hi ha alguns temes de manteniment pendents dels camins en
terres.
• Demana un rètol nou d’accés al barri, amb indicacions dels carrers
• Recorda que el hidrant que Sorea-Agbar tenia que posa abans de l’estiu
encara no arribat.
• Estan molt preocupats perquè el Parc de Collserola no els hi dona opcions
d’obrir un camí d’escapament en cas d’incendi.
Sant Cugat Camina
Carles Masnou, descriu les següents demandes:
1. Fer un carril bici a Can Pagan
2. Plaça del Centre: manca una vorera
3. FGC: manc un ascensor
4. Camí Antic de Terrassa: Banda
5. Manca manteniment al c. Tarruell (està en terres)
6. Demana plànol d contaminació acústica. Pere Casajoana, ordenarà
fer una audiometria a c. Baladre, 5

