ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER
AMPLE, DEL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2017
ASSISTENTS:
President, per part de l’Ajuntament
Sr. JOSEP PIFERRER
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part de l’associació
Sr. MAXIMILIANO MARTÍNEZ
Sr. PEDRO JESÚS ZAMORA
Tècnics
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia
1) Obres
2) Medi ambient
3) Mobilitat
4) Peticions per part de l’AAVV
La regidora Marta Baserba comença la reunió a les 20h seguint l’ordre del dia:

1) Obres
Enllumenat del carrer Daró: es va iniciar i finalitzar el mes de maig.
Barana a les escales de baixada al pàrquing colindants amb la pista de l’Estadi: es va
posar aquest estiu. S’explica que l’escala per normativa no necessita barana però que
s’ha instal·lat un passamà per tal de que sigui més còmode i segur baixar l’escala
sobretot per la gent gran o persones amb mobilitat reduïda.
Vorera i contenidors carrer Daró: es va finalitzar la vorera amb formigó aquest estiu i
s’ha definit la zona de contenidors.
Aparcament i camp de futbol del carrer Daró: Ja està desbrossat i net.
Tela metàl·lica de la pista de l’Estadi: Ja està reparada. Es van fent reparacions sovint
perquè els usuaris la malmenen.
2) Medi ambient
Escombraries: l’alcalde, Josep Piferrer, explica com funcionarà la nova campanya i les
millores que es faran aquest any vinent: espais tancats per a mobles en diversos punts
de contenidors, informadors (a través de plans d’ocupació) que conjuntament amb els
agents cívics aniran informant i conscienciant a la ciutadania, càmeres als punts
calens per tal de captar les infraccions, enfustissats per a què els contenidors no
quedin tant a la vista...

3) Mobilitat
Accés a l’Avinguda Espanya des del Carrer Daró: ja estan pintades les graelles
(entrada carrer Ample i sortida carrer Daró) perquè els vehicles que volen anar en
direcció al carrer Ample no tinguin dificultats, ja que hi havia cues i excés de trànsit.
Pas de vianants del carrer Daró: s’explica a l’AAVV que no es pot atendre la petició de
pintar el pas de vianant en vermell (com els de les escoles). Només es pinten d’aquest
color els que són passos escolars per diferenciar-los de la resta. Si es pintessin tots ja
no ressaltarien. Se’ls explica per part de la regidora Marta Baserba el Pla de
senyalització previst i que els passos de vianants es pintaran amb una nova pintura
que a banda de ser antilliscant també serà reflectant.
3) Temes a tractar i prioritzar
•

Des de l’Associació proposen:

-

Demanen una malla de corda tensada per evitar soroll i tantes
reparacions a la tela metàl·lica de la pista. Comenten que en altres
zones ja es fa i funciona bé.

-

Demanen que es pugui a superfície els contenidors del carrer Ample.
Estan molt trencats i pugen les olors (és molt desagradable). Anem a
visitar-ho in situ i es fan fotografies.

-

Volen que es substitueixin els blocs de formigó que s’ha posat per seure
al costat de la pista de l’Estadi per bancs. La regidora sol·licita que es
busqui un altra espai que doni al parc infantil per posar-hi bancs
(s’utilitzen per vigilar la mainada que juga).

-

Sol·liciten que es reparin les peces del parc infantil que estan en mal
estat (descollades i hi falten claus), a més els embornals de la zona
estan embussats (inclòs el de la font) i les tapes d’aigua entre els blocs
de formigó i el parc infantil estan alçades i la gent empassega perquè
ha marxat la terra (s’ha de reomplir).

-

Comuniquen que el petit magatzem del Local Social no té cabuda pel
material de l’AAVV. Ells tenen neveres, congeladors, material divers per
les festes i ho tenen repartit en diferents llocs privats. No poden
comprar cadires pròpies per manca d’espai. Sol·liciten a l’equip de
govern poder comptar amb un petit magatzem d’uns 20m2 proper.

-

Volen un aparcament de bicicletes davant l’edifici Aniversari, encara
que sigui traient dos aparcaments de bicicletes. Com que no n’hi ha la
gent lliga la bicicleta a qualsevol lloc i el que hi ha més amunt del carrer
està molt fet malbé.

-

Informen que aquest any volen fer la castanyada. Estan mirant les
possibilitats per fer una tarda amb animació o algun grup.

-

Tractament resina arbres carrer Ample. Sol·liciten que aquest any es
faci el tractament de la resina abans de que hi hagi un problema com la
temporada anterior.

-

Parc per gossos: l’AAVV demana si es pot fer un parc per gossos com
el del Piverd a la zona del camp de futbol del carrer Daró perquè hi ha
molta gent que passeja el gos allà. L’alcalde, Josep Piferrer, explica que
és un terreny en cessió però que es mirarà si es possible fer-lo allà.
Sinó es buscarà una altra ubicació per posar-lo (és una inversió gran).
L’AAVV comenta que és important que sigui una zona on la gent
normalment hi passeja el gos perquè sinó no hi aniran.

-

Comuniquen que hi ha cotxes abandonats a la zona des de l’estiu. Es
farà saber al policia de comunitària del barri perquè realitzi les gestions
oportunes.

S’aixeca la sessió quan són les 21:30h.

