ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CARRER
AMPLE, DEL DIA 15 DE JULIOL DE 2016
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Sr. LLUÍS ROS
Sra. VANESA PALACIOS
Sra. MARTA BASERBA

Vocals, per part de l’associació
Sr. MAXI MARTÍNEZ
Sr. TONI BERNAL
Sr. PEDRO JESÚS ZAMORA
Sr. ANTONIO MIGUEL GUTIERREZ
Tècnics
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia
1) Obres
2) Enllumenat
3) Senyalització
4) Mobilitat
5) Seguretat ciutadana
6) Altres
7) Actuacions fetes
8) Demandes de l’associació

1) Obres
S’inicia la reunió amb l’explicació de l’alcalde sobre l’ampliació de l’aparcament. Es
comenta que finalment es va signar un conveni amb el propietari però que s’han
enrederit degut a diferents problemàtiques, malgrat es va signar el passat mes d’abril.
L’objectiu principal de l’ajuntament és poder ampliar l’aparcament i poder fer el camp
de futbol.
El que es deixa clar és que l’espai per a gossos s’ha descartat perquè es totalment
incompatible. El regidor Lluís Ros comenta que si finalment es fa el camp destinat a la
pràctica esportiva, això provoca que no es pugui fer un espai exclusiu per a gossos i
animals de companyia. Tot i això, esmenta que durant els mesos de setembre o
octubre el condicionament de l’aparcament pugui estar enllestit.
D’altra banda, l’alcalde comenta que s’està treballant per trobar un espai al municipi on
es pugui destinar exclusivament al passeig i gaudi dels gossos i animals, però que és
un tema sensible i encara no hi ha una decisió clara al respecte.

2) Enllumenat
Sobre l’enllumenat del carrer Daró, el regidor Lluís Ros, comenta que l’actuació està
dotada de pressupost i per tant, l’objectiu és que al mes d’octubre s’executi. Durant la
temporada d’estiu la brigada té altres prioritats degut a la feina específica d’aquesta
època de l’any. Tot i això, de la cara a la tardor ja es podrà tirar endavant.
3) Senyalització
El regidor Lluís Ros explica que s’ha realitzat un estudi per tal d’adaptar-ho a la
normativa. Per tant, explica que s’hi està treballant i es busca comptar amb un projecte
de millora a nivell de tot el municipi.
D’altra banda, sobre les pilones situades entre els passos de vianants, es decideix que
l’associació aporti les seves consideracions i els traslladi a l’àrea de mobilitat per tal
que ho valori. Així mateix, els membres de l’associació es comprometen a aportar
fotografies d’aquells espais o llocs on considerin necessària una actuació.
4) Mobilitat
Després de la petició de l’associació de controlar la velocitat al carrer Daró, a
l’associació se li fa entrega de l’informe fet per la policia local on es recullen les dades
de pas i de velocitat pel carrer. Els primers sorpresos són els membres de la pròpia
associació sobre la quantitat de vehicle que passen a diari pel carrer.
D’altra banda, el regidor Lluís Ros comenta les dades facilitades per la policia local
que s’ha estudiat la possibilitat de fer que els aparcaments estiguin situats en els dos
costat, provocant als vehicles que hi passen, fet “zig-zag” i així disminuir la velocitat.
5) Seguretat ciutadana
Sobre la demanda de més presència policial, des de l’ajuntament s’explica que la
patrulla circula més ara que abans i que es fan intervencions de forma puntual que
sempre és possible. Tot i això, també s’informa que ara arriba la temporada d’estiu i,
molt probablement, la falta d’efectius pel desplegament a les platges es noti. Tot i això,
es comenta que es farà un esforç.
6) Altres
Sobre el problema de les resines que deixen anar els arbres del barri, el regidor Lluís
Ros explica que cada any es fa un tractament amb un producte per tal d’evitar-ho.
Enguany, al ser un any sec, aquest problema no s’ha vist agreujat tant com en altres
ocasions, on la pluja ha fet més acte de presència. Aquest problema també succeeix a
altres indrets del municipi, com al Bruguerol. Malgrat tot, el mateix regidor esmenta
que s’ha fet el tractament 2 vegades aquest any.
L’associació, finalment, esmenta que si és possible, sempre que es pugui es proposin
fer canvis amb altres tipus d’arbres que no portin aquest tipus de problemàtiques.
7) Actuacions fetes
S’ha fet una millora en la xarxa de sanejament i plujana en la zona de l’aparcament del
pavelló i del camp de futbol. El seu objectiu és millorar la capacitat de la xarxa quan es
produeixen aiguats forts i que no hi hagi embassaments a la cruïlla amb l’Avinguda
Espanya.
Connexió via verda des del semàfor del garden fins al Centre Tramuntana.

8) Demandes de l’associació
L’associació demana poder comptar amb la presència de la Creu Roja durant la Festa
Holi, que s’organitzarà durant la festa del seu barri. I també demanen si és possible
comptar amb WC públic químic per tenir-lo instal·lat durant el cap de setmana de la
festa del barri.

S’aixeca la sessió quan són les 8 del vespre.

