
NÚM. ÀMBIT PROJECTE DESCRIPCIÓ ESTAT PREVISSIÓ

1 URBANISME/MOBILITAT

Camí escolar de la Floresta Reurnabanització dels carrers entre l'Escola de la Floresta i el Pont del Diari El projecte es va aprovar inicialment en el ple de febrer i ara està en exposició pública fins el 21 

d’abril. Després es respondran les al·legacions i  es farà l'aprovació definitiva del projecte.

Abans de final de juny es farà inici de la licitació de la contractació de l'obra i direcció. Cap a 

finals d'any es preveu l’inici de les obres.

Inici d'obres a finals de 2022 - 

principis de 2023

2 URBANISME/MOBILITAT

Reurbanització de l'Av. Emeterio Escudero. Reurbanització de l'Av. Emeterio Escudero, entre la Plaça dels Porters i el Pont del Diari  L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha adjudicat a l’UTE LATITUD CUARENTA Y UNO 

GCCFABRIC OFFICE la redacció del projecte i la direcció de l’obra per un import de 133.100,00 

euros. Ara, aquesta empresa té un termini d’uns 9 mesos per fer el projecte i que l’AMB el 

pugui aprovar i començar el procés per adjudicar les obres.  S'està treballant la proposta amb 

l'Ajuntament i en els propers mesos es presentarà una proposta al veïnat.

Inici d'obres 2ª meitat 2023

3 URBANISME/MOBILITAT

Urbanització Plaça Porters i Rubies. Urbanització de les dues places. Projecte en redacció. Previsió entrega definitiva del 

projecte juliol-setembre 2022. 

Posteriorment s'haurà de fer 

l'aprovació del projecte i la licitació 

de les obres

4 URBANISME/MOBILITAT

Carril bici i per a vianants la Floresta – Valldoreix. Construcció d'un carril bici i camí per a vianants entre La Floresta i Valldoreix Projecte gestionat per la Diputació de Barcelona. El projecte ja està aprovat i està pendent de 

finalitzar els tràmits d'expropiacions per iniciar les obres. Previsió inici els propers mesos. El 

projecte inclou la rotonda d’accés a La floresta.

Inici d'obres finals 2022

5 URBANISME/MOBILITAT

Urbanització c. Ginjoler i Casa dels Mestres Urbanització  de l'àmbit de la Casa dels Mestres. PROMUSA és l’encarregada de redactar i executar aquest projecte d’urbanització. S’ha entrat 

ja proposta per tal d’obtenir aprovació i els tècnics municipals hi estan treballant conjuntament 

amb els redactors i veïns.

Inici obres 2023

6 URBANISME/MOBILITAT

Soterrament línia elèctrica de la  Casa dels Mestres.   Soterrament de la línea de Mitja Tensió que passa per darrera de la casa dels Mestres i 

passa pel carrer Grèvol.

No està previst soterrar la línia d’Alta tensió per l’elevat cost que suposa. Si que està previst 

soterrar la línia de mitja tensió que passa per davant de les cases. 

Obra prevista per fer el 2023.

7 URBANISME/MOBILITAT

Urbanització Av. Pere Planes Urbanització de diferents trams de l'Av. Pere Planes, entre l'Av. Montseny i el carrer 

Buscarons

La urbanització correspon a dos projectes, una part privada, que fan els propietaris, i una part 

pública. La part privada està pendent de començar les obres del seu tram (falta un permís de 

l’Agència Catalana de l'Aigua)  i la part publica (entre l'esllavissament i la part que fa el privat)  

s’està redactant el projecte, que estarà finalitzat el mes de juny. 

2022-2023

8 URBANISME/MOBILITAT

Millora c/Aigües de Sabadell Les obres consisteixen en l'estabilització del talús, la instal·lació d'un col·lector d'aigües, la 

consolidació del carrer, pavimentació i asfaltat. El carrer va quedar malmès a causa dels 

aiguats del setembre passat.  

Les obres pràcticament han finalitzat. Falta acabar d'instal·lar la tanca de seguretat. Fi d'obres: Abril 2022

9 URBANISME/MOBILITAT

Urbanització C/Grèvol S'ha treballat una proposta d'urbanització del carrer i s'ha fet dues reunions amb el veïnat  

per a comentar-ho. S’ha elaborat una modificació a tenor de les seves demandes que resta 

pendent de presentar altre cop als veïns (reunió amb veïnat  el dia 7 d'abril)

Pendent aprovació projecte final Inici md'obres 2022

10 URBANISME/MOBILITAT

Millora del Carrer Cedrela Modificació del Planejament urbanístic que ha de permetre la urbanització d'aquest carrer Es modificarà el planejament per tal de procedir a una urbanització de l’indret (inclòs dins de la 

transcripció de planejament de la floresta

Previst presentar la modificació 

urbanística  dins d’aquest 2022.

11 URBANISME/MOBILITAT

Il·luminació LED a La Floresta A la Floresta hi ha 1992 punts de llum, dels quals  102 eren  LEDS al 2020 (5%). Amb la nova 

substitució de llums LED es preveu arribar als 1.080 (54%). L’actuació suposa una millora de 

la qualitat i confort lumínic per al veïnat de La Floresta i generarà, en el conjunt de la 

ciutat, un important estalvi energètic de 670 MWh/any, un 65% menys del consum actual.

En execució S'està fent el canvi. Finalitzarà 

aquest 2022

12 URBANISME/MOBILITAT

Millora del c/ Sàndal Millora del C/Sàndal, que discorre per la llera de la riera (afluent de la Riera de Buscarons) i 

l'asfalt està completament destrossat.

S’ha demanat a l'ACA un estudi hidràulic de la riera per analitzar quines actuacions s'hi poden 

fer.

Estudi hidràulic i proposta d'actuació 

el 2022

13 URBANISME/MOBILITAT

Estabilització passatge Salut i Segalà Actuacions de reparació per esllavadisses en aquests carrers Es va fer una actuació d'emergència per assegurar el carrer. Està pendent de contractació les 

obres per adoptar una solució definitiva.

Inici d'obres 2022-23

14 URBANISME/MOBILITAT Viona protecció c. Moret Instal·lació d'una viona de seguretat al c/Moret. Executat Executat

15 URBANISME/MOBILITAT

Millora de l'accés a l'Escola El Pinar Actuacions de millora de la mobilitat a l'entorn de l'escola el Pinar. Es va fer primera fase: primera rotonda, un talús, soterrament. El projecte de rotonda i 

desencotxament es va descartar, ja que en  el terreny que s’havia de cedir no es pot realitzar.

No hi ha més actuacions previstes

16 EQUIPAMENTS

Espai Jove Construcció de l'equipament als baixos del Centre Sociosanitari. Les obres estructurals han finalitzat. Properament s'instal·la el paviment i està en procés de 

contractació el mobiliari i equipament de l'espai. En funcionament el 2022

17 HABITATGE

Habitatge Públic c/Grèvol Construcció d'habitatge públic. Parcel·la amb una part privada i una part pública. S’està iniciant la licitació de l’encàrrec del 

projecte d’habitatges HPO en base als estudis previs existents i ja mostrats al veïnat.

L'equip redactor iniciarà els treballs 

a finals de 2022

18 HABITATGE

Habitatge Públic Av. Emeterio Escudero 60 Edifici plurifamiliar  amb 25 habitatges públics.  S'han iniciat els tràmits, que implicaran la compra de la parcel·la i la modificació del vial. Projecte a mig-llarg termini.

19 HABITATGE

Habitatge Públic Av. Pere Planes Promoció privada on s'ha arribat a un acord amb el promotor per a la construcció de 9 

habitatges públics. La gestió serà a través d'una cooperativa d'habitatge. El projecte inclou 

el Jardí de Les Fades com a parc d'accés públic.

Projecte a mig termini, ja que inclou gestions de planejament urbanístic, reparcel·lació i 

urbanització.

Projecte a mig termini



20 HABITATGE

Habitatge Públic a l'Entorn de l'Estació de La Floresta. 20 habitatges dotacionals + PB equipament  S’està pendent de poder adquirir antic local del BBVA (actualment NORMA), es va guanyar 

subhasta però han sorgit alguns inconvenients jurídics que han endarrerit l’adquisició per part 

de Promusa. 

Llarg termini.

21 PRESSUPOST PARTICIPATIU

Millora de l'accessibilitat a l'Av. Verge de Montserrat Reorganització de l’espai funcional de la calçada de l’Av Verge de Montserrat, per tal de 

millorar l’accessibilitat i seguretat de vianants i usuaris en bicicleta

En redacció de projecte. S'ha realitzat una reunió oberta amb veïnat per a comentar el 

projecte.

Execució previat el 2022

22 PRESSUPOST PARTICIPATIU

Acondicionament del descampat de la Plaça del Centre Reorganització funcional de l’espai. Millora de sols i paviments. Incorporació d’elements 

separadors de fusta i nou mobiliari urbà. Plantació d’arbrat. Renaturalització entorn 

immediat. 

En redacció de projecte. S'ha realitzat una reunió oberta amb veïnat per a comentar el 

projecte.

Execució prevista a finals 2022 - 

principis 2023

23 PRESSUPOST PARTICIPATIU

Taules de tennis taula als parcs Instal·lació de 3 taules antivandàliques de tennis taula : Can Llobet (al costat del camp de 

futbol i parc infantil), Parc de les Dones i 

Plaça Miquel Olivella.

En contractació Execució prevista el 2022

24 PRESSUPOST PARTICIPATIU

Infraestructura de bar per esdeveniments al Casino Instal·lació d'un quiosc de fusta al pati del Casino que pugui funcionar com a bar quan s'hi 

fan esdeveniments.

En redacció de projecte. S'han realitzat diverses reunions amb la Comissió de Cultura del 

Consell de Barri per a definir el projecte.

Execució prevista el 2022

25 PRESSUPOST PARTICIPATIU

Skate, tirolina i cal·listènia Can Llobet Millora de l'espai lúdic de Can Llobet amb la instal·lació d'equipament per a joves. En contractació Execució prevista el 2022

26 PRESSUPOST PARTICIPATIU

Arranjament del caminet de l'Estació a la Plaça del Centre 

(Camí Estel)

Actuació suau que permeti una millora de l'accessibilitat del camí. Refermat i reperfilat 

parcial del sòl, correccions puntuals de traçat, renaturalització de l'entorn immediat i 

senyalització.

En redacció de projecte. S'ha realitzat una reunió oberta amb veïnat per a comentar el 

projecte.

Actuació prevista el 2023

27 PRESSUPOST PARTICIPATIU

Renaturalització del Torrent de Can Llobet Renaturalització del Torrent de Can Llobet mitjançan la neteja de la llera, el desbrossament 

de la vegetació invasiva i la seva substitució per vegetació autòctona

En redacció de projecte. S'ha realitzat una reunió oberta amb veïns per a comentar el projecte. Execució prevista per al 2023


