ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER
AMPLE, DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2019
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
Tècnics
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia
1) Serveis
2) Qüestions equip de govern
3) Peticions de l’Associació
Comença la reunió a les 20:15h al Local Social del carrer Ample seguint l’ordre del dia:
1) Serveis
Contenidors soterrats carrer Ample: Ja està contractat. Es farà aquest mes de març.
Blocs de formigó i bancs: Pendents de retirar i posar els bancs demanats. Condicionat
a l’execució de les obres d’on s’han d’ubicar.
Llums a mur i a terra de la plaça de l’Estadi: Els de paret s’han reparat. Els encastats a
terra es malmenen sovint i s’estan buscant alternatives amb més durabilitat. Enginyer
farà proposta i es mirarà de fer abans de l’estiu.
Pluvials carrer Ample: Encara està en estudi conjuntament amb 5 intervencions més
de sanejament. L’àrea de Serveis ha fet una proposta però s’està valorant una
intervenció integral. Es presentarà solució a l’AAVV abans d’executar-la. Els hi sembla
bé que es busqui una solució definitiva i no una solució temporal i parcial.
3) Qüestions equip de govern
Magatzem per l’associació: L’AAVV va passar pressupost a la regidora i ja tenen les
lleixes i altell que necessitaven. N’estan satisfets.
4) Peticions de l’Associació
-

Tancat de contenidors: demanen un passadís marcat amb balises per protegir
les persones dels cotxes per manca de visibilitat. Es demanarà a mobilitat.

-

-

La resina dels escocells s’està aixecant en alguns arbres del carrer Ample,
segurament per les arrels. Es farà saber a l’àrea de Serveis.
Els passadissos que comuniquen carrer Daró amb Esclat i amb carrer Ample
no es netegen. Estan plens d’excrements de gos i brutícia. La comunitat hi
dóna llum però no hi fa la neteja. L’alcalde explica que es demanarà a serveis
que ho posin en ruta de neteja per mantenir-los nets.
Abans d’iniciar la reunió es veu un treballador de l’Arnall portant una bossa
industrial d’escombraries al tancat.

S’aixeca la sessió quan són les 21:05 hores.

