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1

URBANISME/MO

BILITAT

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 en el Ple de 

juliol es va fer l'aprovació definitiva. Ja va passar per exposició pública 

i s'han respost les al·legacions. Properament es formalitzaran les 

expropiacions necessàries, que ja estan acordades amb els propietàris, 

i una vegada l'Ajuntament disposi de la titularitat de tot làmbit afectat 

es podran licitar les obres. La previsió és que el  2023 es publiqui la 

licitació.

Inici d'obres previst per finals 2023

2

URBANISME/MO

BILITAT

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, i s'està 

treballant la proposta amb l'Ajuntament. Al desembre s'ha rebut   el 

projecte bàsic i s'està analitzant.  Quan estigui finalitzat el projecte 

bàsic es preveu una reunió amb els veïns i veïnes per a presentar el 

projecte.  Posteriorment caldrà fer la seva aprovació i contractació.

Inici obres 2024

3

URBANISME/MO

BILITAT

Urbanització Plaça Porters i Rubies. Urbanització de les dues places. Previsió de tenir el projecte executiu final el 1er trimestres de 2023.  

Posteriorment s'haurà de fer l'aprovació del projecte i la licitació de 

les obres

Projecte en redacció. Aprovació del 

projecte el 2023

4

URBANISME/MO

BILITAT

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 inclou la 

rotonda d’accés a La floresta.

Obres iniciades el novembre de 

2022. Rotonda executada. Durada 

prevista de 17 mesos.

5

URBANISME/MO

BILITAT

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 aprovat inicialment el projecte i  en els propers 

mesos es farà l'aprovació definitiva. 

Obres previstes per a finals de 2023 

inici de 2024

6

URBANISME/MO

BILITAT

Soterrament línia elèctrica de la  Casa 

dels Mestres.  

Soterrament de la línea de Mitja Tensió 

que passa per darrera de la casa dels 

Mestres

Està previst soterrar la lína de mitja tensió que passa per davant de les 

Cases dels Mestres. Es soterrarà entre el c/Bonavista i el c/Rosa 

Mariné. És una actuació que realitzarà l'AMB (Àrea Metropolitana de 

Barcelona) amb el cofinançament de l'Ajuntament de Sant Cugat. A 

finals de 2022 s'ha finalitzat amb els tràmits  de disponibilitat dels 

terrenys afectats, i aquests desembre es comença a concretar el 

projecte amb la AMB. No està previst soterrar la línia d’Alta tensió per 

l’elevat cost que suposa. 

Obra prevista per finals de 2023.

7

URBANISME/MO

BILITAT

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 va iniciar les obres 

però aquestes es van aturar per motius aliens a l'Ajuntament i 

recentmnet s'han reiniciat.   De la part pública (entre l'esllavissament i 

la part que fa el privat) ja està entregat el projecte executiu i està 

pendent de tramitació  l'aprovació inicial.

Part privada en marxa i licitació de 

l'obra municipal pendent de 

disponibilitat pressupostària. 



8

URBANISME/MO

BILITAT

Urbanització C/Grèvol S'ha treballat una proposta d'urbanització del carrer i s'ha fet diverses 

reunions amb el veïnat  per a comentar-ho. PROMUSA ha presentat 

un projecte a l'Ajuntament, que està pendent de validació i aprovació.

Inici d'obres:2023

9

URBANISME/MO

BILITAT

Millora del Carrer Cedrela Modificació del Planejament urbanístic 

que ha de permetre la urbanització 

d'aquest carrer

Es preveu una modificació del planejament urbanístic  per tal de 

procedir a una urbanització de l’indret. La previsió és fer aquesta 

modificació en una propera transcripció del planejament general de la 

Floresta, en que es solucionarien diversos problemes urbanístics 

pendents de solució.

Sense calendari previst.

10

URBANISME/MO

BILITAT

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 Previst de fer al llarg de 2022 Instal·lat el 90%. Finalització prevista 

abans de Setmana Santa.

11

URBANISME/MO

BILITAT

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 realitzat un estudi hidràulic que permetrà realitzar un projecte 

d'urbanització del carrer d'acord amb la seva condició de riera.

Gener -juny 2023: estudi hidràulic. 

Pendent redacció de projecte.

12

URBANISME/MO

BILITAT

Estabilització passatge Salut i Segalà Actuacions de reparació per esllavadisses 

en aquests carrers

S'ha fet una actuació d'emergència per assegurar el carrer. Ja hi ha un 

projecte redactat i aprovat. Està pendent de contractació les obres per 

adoptar una solució definitiva.

Pendent de licitació del projecte

13

URBANISME/MO

BILITAT

Pla d'asfaltat Reasfaltat a l'Av. Verge de Montserrat,  Pl. 

Centre, Av. Can Busquets i Av. Emeterio 

Escudero

S'han fet les obres d'asfaltat entre desembre i març de 2023 Executat al 90%. La setmana que ve 

està previst realitzar les últimes 

actuacions a Emetèrio Escudero.

14 EQUIPAMENTS

Espai Jove Construcció de l'equipament als baixos del 

Centre Sociosanitari. 

Les obres estructurals han finalitzat. Està en procés de contractació el 

mobiliari i equipament de l'espai. Des del novembre, s'ha incorporat la 

figura de la coordinadora de l'espai Jove.

Després de Setmana Santa es 

trasllada als nous espais

15 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.

S'ha iniciat el concurs d'arquitectura 

per a la redacció del projecte.

16 HABITATGE

Habitatge Públic Av. Emeterio 

Escudero 60

Edifici plurifamiliar  amb 25 habitatges 

públics.

 Ja s’ha adquirit la parcel·la, que ara ja és municipal. S’ha encarregat 

estudis previs del HPO. Paralelament s’està treballant en el projecte 

d’urbanització, que inclou tot Emeterio Escdero (de Plaça dels Porters 

fins al Pont del Diari) que el realitza l’AMB.

Projecte a mig-llarg termini.



17 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

18 HABITATGE

Habitatge Públic a l'Entorn de 

l'Estació de La Floresta.

20 habitatges dotacionals + PB 

equipament

 PROMUSA està pendent de poder adquirir la parcel·la de l'antic local 

del BBVA (posteriorment NORMA).  Es va guanyar subhasta però han 

sorgit alguns inconvenients jurídics que han endarrerit l’adquisició per 

part de Promusa. 

Llarg termini.

19

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. L'actuació 

consisteix en un reasfaltat de l'Av. Verge 

de Montserrat (entre l'estació i la Plaça del 

Centre), i la reorganització del carrer amb 

un nou espai per a vianants i carril bici en 

contrasentit dels cotxes.

Projecte contractat i inici d'obres previst per al desembre de 2022. La 

durada de les obres és aproximadament de 15 dies

Executat

20

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. 

La Diputació de Barcelona te previst un projecte de millora de tota la 

Plaça del Centre. S'esta estudiant que la millora del descampat vagi en 

consonància amb aquest projecte de reforma més gran. Properament 

es realitza una actuació de pintura, pilones i semaforització  per a 

millorar la seguretat dels vianants a la plaça.

En redacció de projecte.

21

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.

Les taules s'han instalat el 2022 al Parc deles Dones, a Can Llobet i a la 

Plaça Pere Planes.

Taules ja instalades

22

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.

S'han realitzat diverses reunions amb la Comissió de Cultura del 

Consell de Barri per a definir el projecte. A finals de 2022 s'aprova 

inicialment el projecte. Les obres es preveuen el 2on trimestre de 

2023.

Aprovat definitivament el projecte i 

pendent de contrcatació.

23

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.

Obres realitzades el 2022 Obres finalitzades. 



24

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.

S'ha realitzat una reunió oberta amb veïnat per a comentar el 

projecte. Properament es contracta i les obres començaran el 2023.

Pendent de dotació pressupostària

25

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

26

URBANISME/MO

BILITAT
Renovació xarxa d'aigua al Camí de 

Can Pagan Obres de renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable d’un tram d’uns 100m al Camí de Can Pagan, per garantir el servei de la zona afectada, en especial, de l’Escola La Floresta, on els darrers mesos ha patit diverses interrupcions del servei

Previssió inici obres març 2023 En execució. Fi d'obres aquesta 

setmana


