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Acta de la reunió del Grup de Treball de la Floresta, celebrada el dia 17 de setembre de 2013 al 
Centre Social i Sanitari de la Floresta a les 19.00h. 
 
Assistents: 
 
Sr. Josep Ma. Escarré, Inspector Cap de la Policia Local, Ajuntament de Sant Cugat 
Sr. Jordi Hosta, Inspector Cap de la Comissaria de Sant Cugat Mossos d’Esquadra. 
Sr. Carles Castro, AAVV la Serreta 
Sra. Eva Serrats, AMPA la Floresta 
Sr. Jesús Ángel Prieto, Casal Gent Gran 
Sr. Francesc Bailón, Casal Gent Gran 
Sr. Francisco Artero, Casal Gent Gran 
Sra. Lourdes Botey, La Muntanyesa Sud 
Sra. Rosa Turon, APV 
Sra. Fina Barri, APV 
Sra. Maria Jesus Garcia, APV 
Sra. Carmen Freidias, veïna 
Sr. Francisco Tortosa, veí 
Sr. Felippo Omeya, veí 
Sr. Francesc Serra, Director Obres dels Districtes, Ajuntament de Sant Cugat 
Sr. Francesc Garrido, Sergent Policia Local 
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament, actuant com a Secretari. 
 
Temes tractats:  
 
Es comença la reunió repassant els temes pendents del grup de treball anterior. En aquest 
aspecte es comenten en concret que estan resoltes les següents incidències: 
 
1. Els panells d’informació d’autobusos ja funcionen. En concret, a la Floresta ja funcionen els 
de la Pl. del Centre i el de l’Estació. Resta pendent d’arranjar el panell del Pont del Diari que té 
una pedrada. S’informa que l’Ajuntament ja va aprovar la despesa de reparació. Els panells no 
funcionaven per un problema en el servidor de dades que ja ha estat solucionat. 
 
2.- Taulada de la marquesina de la Pl. del Centre ja ha estat reparada. 
 
3.- Ascensor FGC. Es comenta que aquest tema s’està portant des del GT de Territori i per tant 
que allà és el lloc de debat. 
 
4.- Les bandes de ciment del Camí Antic de Terrassa ja han estat retirades tal com es va 
demanar en l’anterior sessió del GT. 
 
5.- A més a més es dóna compta de la nova aplicació per busos que l’Ajuntament ha posat en 
marxa: StQBus que permet saber en temps real en quin moment arribarà l’autobús a la parada. 
Això funciona per totes les parades municipals i per tots els busos de la xarxa de l’Ajuntament: 
Línies: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 11. (no inclou les de Valldoreix, ni les interurbanes) 
 
6.- S’han posat les plaques d’aparcament reservat segons horari a l’avda. Pearson tal com 
s’havia acordat en el Consell de Barri. 
 
7.- En quant a l’estudi de Mobilitat de la Floresta, es comenta que el treball de l’equip redactor 
ha estat entregat a l’Ajuntament i que abans de fer la presentació, s’ha de fer una reunió interna 
a l’Ajuntament i que un cop validat, es presentarà als veïns i a partir d’aquí s’iniciarà el procés 
participatiu. No s’aprovarà res sense la participació ciutadana. Es proposa que sigui en el 
proper GT del dia 19 de novembre on es convidi a l’equip redactor i ja es pugui mostrar la feina 
feta. 
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Altres temes: 
 
8.- Veïns del sector de la Muntanyesa es queixen de que, un cop acabades les obres del 
sector, hi ha una mica d’incivisme i que alguns conductors van en contra sentit o aparquen 
malament. El sergent Garrido de la Policia Local pren nota. 
 
9.- Alguns veïns del carrer Piscina demanen que aquest es converteixi en una sola direcció i 
també que hi ha aigües fecals que estan sense connectar al clavegueram. Es comenta que, en 
quant al sentit del carrer això es tema a debatre en l’estudi de Mobilitat, i en quant al tema del 
clavegueram això s’ha de tractar en el GT de Territori. 
 
10.- Veïns de la Pl. del Centre es queixen de l’estat del paviment del carrer i de que es fa poc 
cas al semàfor de la Carretera. Demanen que es converteixi en una zona més urbana. Es 
proposa que tard o d’hora aquell semàfor es transformi en una rotonda. 
 
11.- En quant a la càmera de Josep Playà es comenten les vicissituds que s’estan a travessant 
per la seva posada en funcionament. Es confia que serà dins d’aquest més. 
 
12.- El Sr. Castro pregunta que en el cas que una Associació enviï fotografies a la Policia Local 
de vehicles mal estacionats, si això s’acceptarà com a prova documental. El sergent Garrido 
respon que això pot ser acceptat com a prova documental. Cal que hi consti però l’hora en que 
es fa la fotografia. 
 
13.- Sobre el tema del tancament per uns dies del carrer Canal de la Màniga i de les obres que 
es van fer al col·legi el Pinar, el Sr. Castro demana més explicació de l’informe fet des de 
Mobilitat i que se li doni una resposta en el proper GT. El Sr. Muratet li respon que així es farà. 
 
14.- Novament s’obre la discussió sobre les plaques d’aparcament al carrer Pas de l’Estació. Si 
be amb les plaques de reservat que s’han posat a l’avda. Pearson es soluciona el tema de 
l’aparcament pels usuaris del Casal de la Gent Gran, no s’ha resolt que el carrer Pas de 
l’Estació serveixi de “park and ride” pels usuaris de Ferrocarrils. El Sr. Bailón demana que, ja 
que ara s’han reservat places a l’avda. Pearson, es treguin les plaques del carrer Pas de 
l’Estació i torni a estar com abans. Així mateix es queixa que dissabtes i diumenges hi ha 
cotxes aparcats per tot arreu, inclosa la vorera i la Policia Local no hi fa res. El Sr. Escarré li 
respon que en aquests casos cal que s’adreci al 092 (Policia Local). El Sr. Escarré posa a 
disposició dels assistents la seva direcció de correu electrònic i demana que si s’observa 
qualsevol incidència que se li enviï un correu electrònic. Així mateix recorda a tots els 
assistents que les trucades a la Policia Local queden enregistrades i per tant es fàcilment 
comprovable si s’ha trucat o no a la Policia Local denunciant un fet. 
 
15.- Sobre l’aparcament indisciplinat a sobre la vorera de diversos carrers, es comenta que, 
sobretot a Emeterio Escudero seria ja moment de començar a multar. 
 
16.- La Sra. Serrats demana que: es retirin unes tanques que han aparegut al Ps. de la Floresta 
80, així com les tanques del carrer de l’Estació, ja que sembla que les obres de reparació del 
mur ja s’han acabat però encara no s’han retirat les tanques. Així mateix demana com està el 
projecte del Camí de Can Pagan, quan s’iniciaran les obres i com es gestionarà la mobilitat 
mentre durin les obres. A aquest punt se li respon que les obres són portades des de Territori i 
que en el GT de Territori és on ja s’ha tractat aquest tema i és allà on s’ha de seguir tractant. 
Així mateix també se li aclareix que quan es fa el projecte d’urbanització el mateix projecte 
d’urbanització ha de tenir en compte la mobilitat mentre durin les obres. 
 
17.- La Sra. Serrats també demana a qui correspon la responsabilitat de tramitar el Pla 
d’Autoprotecció de l’Escola la Floresta, en virtut del Decret 82/2010, de 29 de juny. Si li 
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correspon a l’Ajuntament o a la Generalitat. El Sr. Escarré li respon que farà la consulta 
pertinent al tècnic de Protecció Civil però que en principi creu que això li correspon a la 
Generalitat, però que de totes maneres farà la consulta per assegurar-se. 
 
18.- El Sr. Castro vol deixar constància de l’agraïment als Mossos d’Esquadra per la xerrada 
sobre seguretat. També perquè s’han atès les seves queixes sobre una rulot que privava la 
circulació. Es queixa del funcionament del semàfor de Can Borrull que no s’entén el seu 
funcionament. 
 
19.- Sobre l’asfaltat del carrer Bonavista, hi ha queixes del sentit de direcció i es demana que 
s’inverteixi i es faci en sentit oposat o be es mantinguin els dos sentits com abans. 
 
20.- Es demanen miralls a les cruïlles: St. Josep Oriol amb Verge de Montserrat i al carrer 
Palmira, després de Quadra de Canals. 
 
21.- La Sra. Serrats es queixa que no li arriben al seu mail les actes. Dóna el seu mail al Sr. 
Muratet. De totes maneres, també s’informa que l’Ajuntament ha obert un portal a Internet dels 
Consell de Barri i dels Grups de Treball i que allà estan disponibles les actes. 
 
 
I sense altres temes a tractar, es tanca la reunió a les 21.00h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


