ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER
AMPLE, DEL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2018
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. Josep Piferrer
Sra. Marta Baserba
Sr. Lluís Ros
Vocals, per part de l’associació
Sr. Maximiliano Martínez
Sr. Pedro Jesús Zamora
Sr. Antonio Miguel Gutiérrez
Tècnics
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia
1) Serveis
2) Medi Ambient
3) Qüestions equip de govern
4) Peticions de l’Associació
Comença la reunió a les 20:15h al Local Social del carrer Ample seguint l’ordre del dia:
1) Serveis
Blocs de formigó i bancs: S’estan fent unes obres a Calella per adequar un parc
aquesta tardor. Quan finalitzin seran traslladats a Calella i es mouran els bancs.
Llums a mur i a terra de la plaça de l’Estadi: Serveis farà les reparacions pertinents en
breu per a què tornin a funcionar correctament, segons explica el regidor.
2) Medi Ambient
Contenidors soterrats: Aquesta tardor es retiraran i es taparà bé per evitar els
problemes de males olors.
L’AAVV aprofita per comentar que els tancats funcionen bé. L’alcalde els explica que
la setmana vinent es comencen a fer inspeccions als 10 – 12 punts negres detectats al
municipi. El servei de vigilància serà de 8h a 20h. Es sancionaran les conductes
incíviques i el reciclatge sel·lectiu incorrecte.
L’empresa de recollida de residus pagarà una campanya publicitària que serà
supervisada pel responsable de protocol i premsa de l’ajuntament.
D’altra banda, també exposa que el mes de gener es trauran els contenidors que
queden del Consell Comarcal i es posaran unitats de l’ajuntament. D’aquesta manera
la freqüència de recollida serà la mateixa per tots els contenidors del municipi i es
podrà supervisar.

L’AAVV es queixa que a la deixalleria no es fa la separativa correctament, no pel
personal del servei sinó perquè els camions de recollida ho bolquen tot a un sol
contenidor. No es fa la tria.
3) Qüestions equip de govern
Magatzem per l’associació: La regidora Marta Basera comenta en va parlar amb l’IPEP
i que ells ja no el fan servir. Ho ocupa tot Creu Roja.
L’AAVV comenta que donades les dificultats per poder comptar amb un magatzem,
prefereixen que l’ajuntament els hi pagui lleixes (per fer un petit altell) pel magatzem
per tal de poder tenir tot el material ben ordenat i classificat.
S’acorda que ells mateixos demanaran pressupost i ho faran arribar a la regidora.
4) Peticions de l’Associació
Festa del barri i subvenció. L’associació comenta que l’any vinent volen fer un dia més
de festa. La Regidora els explica els canvis que es pretenen fer: es vol mirar que
enlloc de que cada associació tingui un import fixe de subvenció, presentin proposta
per poder valorar projecte, activitats, duració de la festa, etc i d’aquesta manera donar
la subvenció en base a la festa que es vulgui fer.
D’altra banda, els hi explica que es poden fer bestretes de la subvenció de la festa per
tal que l’associació pugui assumir les despeses mentre presenten el compte justificatiu
i l’ajuntament abona la liquidació de dita subvenció.
Si finalment aquests canvis es materialitzen es farà una petita guia perquè les
associacions entenguin la manera de procedir.
Pluvials carrer Ample: L’AAVV explica que quan plou s’inunda, que l’edifici Dehaso va
haver de connectar els pluvials al carrer Daró perquè el carrer Ample no en té.
Demanen que es faci la separativa de pluvials al carrer Ample.
El regidor Lluís Ros els hi explica que l’ajuntament ja hi està treballant. Hi ha una
proposta tècnica però està en estudi. Posar pluvial no solucionaria el problema perquè
quan plou el carrer Ample recull aigua també del carrer Pals i Caritat entre d’altres, ja
que fa baixada. S’està estudiant canalitzar l’aigua de pluja a l’altra banda de
l’avinguda, a la zona del camps. Es mantindrà informada l’associació amb els canvis
que hi hagi.
S’aixeca la sessió quan són les 21:15 hores.

