ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER
AMPLE, DEL DIA 12 DE JULIOL DE 2018
ASSISTENTS:
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
1) Serveis
2) Mobilitat
3) Altres qüestions
4) Peticions de l’Associació
Comença la reunió a les 20:10h al Local Social del carrer Ample seguint l’ordre del dia:
1) Serveis
Retirada de porteries de futbol: S’han retirat les porteries de futbol de la pista de
l’Estadi tal i com s’havia acordat en l’anterior reunió i s’ha aprofitat per substituir les
cistelles de bàsquet existents per unes de més noves.
Blocs de formigó i bancs: El regidor recorda a l’AAVV que en quant tinguin nova
ubicació pels blocs de formigó, es reubicaran els bancs nous a l’emplaçament dels
blocs. L’AAVV demana que es mantinguin on són i es posin dos bancs més on ara hi
ha els blocs.
Aparcament de bicicletes: Tal i com va demanar l’AAVV s’ha reubicat l’aparcament de
bicicletes que hi havia a la cantonada a davant de l’edifici Aniversari.
2) Mobilitat
Mirall per millorar la visibilitat de sortida del pàrquing de l’edifici: S’explica a
l’associació que les millores que es vulguin fer a la sortida d’un aparcament privat, com
el mirall, van a càrrec de la comunitat propietària de dit aparcament. S’ha de sol·licitar
a l’ajuntament i pagar les taxes corresponents.
Pas de vianants nou del carrer Ample: En vers als dubtes sorgits a l’anterior reunió en
referència al nou pas de vianants pintat al carrer Ample, es trasllada que mobilitat
argumenta que s’ha pintat per millora la visibilitat de la sortida de l’aparcament públic i
per garantir la seguretat dels vianants que travessen per allà per accedir als

contenidors. També s’han pintat aparcaments de motos per evitar que els cotxes
estacionin en aquesta ubicació i dificultin la visibilitat.
3) Altres qüestions
Taules de ping pong: Tal i com va demanar l’Associació i tenint en compte que els
Educadors de Carrer també les fan servir. Ja tenen al Local Social dues taules de ping
pong noves. L’AAVV comenta que n’estan molt satisfets i que la vella que estava
malmenada l’han desmuntat ells mateixos i l’han dut a la deixalleria.
Magatzem per l’associació: La regidora Marta Basera comenta que ja n’ha parlat amb
el regidor de l’IPEP, en referència al local que tenen al cantó. Explica que Creu Roja
també l’utilitza. Miraran si es pot fer alguna cosa perquè l’AAVV també hi tingui un
espai però serà compartit. No s’obrirà una porta que doni al Local Social com es
demanava. Si no fos viable es buscaria un altre espai.
Cadires plegables a disposició de les Associacions per festes: Aquest any no hi ha
pressupost. S’estudiarà per l’any vinent però tal i com explica la regidora, no és una
qüestió només econòmica (són més de 7.000€) sinó també de trobar el mecanisme
per controlar l’estat quan les deixen (una per una)i quan tornen (mirar estat i
comprovar que hi siguin totes) suposa feina.
4) Peticions de l’Associació
Contenidors soterrats. Es comenta que els membres de l’AAVV ja han estat amb Medi
Ambient i van acordar que quan hi hagués dotació econòmica el tancat es posaria a
Miguel Hernández. Però no es pot donar dates perquè no hi ha pressupost actualment.
Es queixen de les olors que pugen dels contenidors soterrats davant de l’edifici
Aniversari. Estan en molt mal estat. Demanen que es solucioni i s’inhabilitin.
Resina. L’AAVV trasllada que estan contents amb el resultat del tractament fet. El
carrer és net i no hi ha la resina que provocava el purgó.
Pintades. L’AAVV es torna a queixar de les pintures de llaços grocs. Ho consideren
vandalisme. Es netegen i en són conscients però cada vegada n’hi ha més i hi ha
gents que hi pinta altres coses a sobre.
Contenidors al carrer Daró: (davant del bar Arc de Sant Martí): abans de finalitzar la
reunió anem al lloc a mirar-ho. Es queixen que són de l’Esclat i que hi llencen totes les
deixalles siguin orgàniques o no i no es netegen. Tota la olor va a la terrassa del bar i
els clients no hi poden estar. Comenten que si han de ser allà es controlin i es
mantinguin nets.
Durant la visita al carrer Daró també es passa per la plaça de l’Estadi i es comprova
que les llums del mur i les de terra són foses. S’avisarà a Serveis.
S’aixeca la sessió quan són les 21:55 hores.

