ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER
AMPLE, DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2018
ASSISTENTS:
President, per part de l’Ajuntament
Sr. Josep Piferrer
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sra. Marta Baserba
Sr. Lluís Ros
Vocals, per part de l’associació
Sr. Maximiliano Martínez
Sr. Pedro Jesús Zamora
Tècnics
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia
A)Temes a tractar
1) Pista
2) Parc infantil
3) Contenidors soterrats
4) Blocs de formigó
5) Resina
6) Parc de gossos
7) Magatzem
B) Noves propostes i peticions de l’AAVV
8) Festa
9) Mirall per millorar la visibilitat
10) Pas zebra
11) Festes de Primavera
12) Pintades
Abans de començar l’ordre del dia es parla de la reunió de l’AAVV amb joventut per la
festa del barri. Des de l’Associació remarquen que és important, hi ha unanimitat, que
l’Ajuntament hauria d’aportar cadires així com taules. L’alcalde i la regidora, la Sra.
Marta Baserba, ho valoraran. S’haurien de comprar unes 300 cadires.
Comença la reunió a les 20h i 10min. seguint l’ordre del dia:
A)Temes a tractar
1) Pista. Els desperfectes ja estan reparats. En referència a la petició per part de
l’AAVV de posar una xarxa per evitar soroll i desperfectes a la xarxa metàl·lica, el
regidor Lluís Ros explica que encara que es posés continuaria picant amb la part
metàl·lica i faria soroll. No es considera una inversió necessària perquè no eradicarà el
soroll ni evitarà desperfectes.
L’AAVV comenten que les porteries de futbol tenen els ferros trencats i és perillós per
la mainada. Demanen que es retirin i que només es deixin les cistelles de bàsquet.

2) Parc Infantil. Les peces estan reparades. El sauló i l’embornal estan correctes.
3) Contenidors soterrats. El Sr. Lluís Ros explica els canvis i novetats que s’estan
portant a terme en els contenidors i el tancament. El Sr. Josep Piferrer explica que hi
haurà tancament en aquests contenidors. Els veïns i veïnes proposen ubicar-los en el
c/ Daró. Se’ls dóna explicacions relatives a aquests tipus de contenidors. L’alcalde es
compromet a que abans de col·locar els contenidors es consultarà amb l’AAVV la nova
ubicació. Els soterrats es retiraran.
4) Blocs de formigó. El regidor, Sr. Lluís Ros, demana paciència vers el tema.
Comenta que hi ha dos punts a solucionar, perquè s’han de fer dos parcs. Quan es
facin els parcs se’n portaran el blocs de formigó i posaran els bancs demanats.
5) Resina. S’ha d’esperar que hi hagi el pulgó i després es farà el tractament. L’àrea
de medi ambient i la de serveis municipals estan al corrent.
6)Parc de gossos. No es pot fer al c/ Daró perquè és terreny privat. No se sap on va el
segon parc de gossos, perquè ha de ser terreny municipal. La idea és fer-ne 4. Un a
cada punta del municipi.
7)Magatzem. La Sra. Marta Baserba comenta que s’està valorant emprar el magatzem
que utilitza l’IPEP. S’ha de veure si hi ha espai suficient. Ho confirmaran quan estigui
lligat. S’ha de saber si pertany a l’ajuntament. Els membres de l’associació de veïns i
veïnes demanen que s’obri una porta des del magatzem del Local Social a l’altra
magatzem i que aquest es parteixi per a què ningú tingui accés a les coses dels altres.
B) Noves propostes i peticions de l’AAVV
8) Festa. La festa es farà l’11 d’agost. L’escenari que es col·locarà serà de 4x8. Es pot
demanar de 6x8, en cas que ho necessitin els músics comenta la regidora Marta
Baserba.
9) Mirall per millorar la visibilitat . L’AAVV demana que es posi un mirall davant la
sortida del pàrquing, la que està a l’alçada de l’Aniversari. Aparquen la furgoneta de
l’associació VIMAR a la seva plaça i no hi ha visibilitat, o bé moure la plaça de
discapacitats.
10) Pas zebra. Comenten que s’ha pintat un nou pas de zebra al carrer Ample a un lloc
equivocat i que en canvi no hi ha pas zebra davant la sortida/entrada de l’Esclat, però
als cantons hi ha dos.
11)Festes de primavera. L’alcade Josep Pifarrer explica que es farà el fi de festa com
l’any passat al pàrquing però que encara no s’ha determinat la data del concert
(divendres o dissabte). Si és possible es faria dissabte o diumenge per fi de festa.
12) Pintades. L’AAVV es queixen de les pintures de llaços grocs. Ho consideren
vandalisme. Veuen bé posar llaços de roba, però no pintar-los. L’alcalde creu que,
probablement, els que han realitzat les pintades són de fora de la vila. Afegeix que les
pintades s’estan netejant perquè embruten el poble.
S’aixeca la sessió quan són les 21:15 hores.

