ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PIVERD, DEL
DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2017
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. JOSEP PIFERRER
Sr. LLUÍS ROS
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part de l’associació
Sra. NÚRIA ANTON
Sr. ANTONIO MARTÍNEZ
Sra. ELISABET ROMERO
Sra. BETTY MARTÍN
Sr. RICARDO GRANDE
Sr. JORDI FERRER
Sr. SALVADOR GÓMEZ
Sr. ÁNGEL TORIBIO
Tècnic
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia
1) Presentació del Gabinet de relacions ciutadanes
2) Inundacions habitatges davant el geriàtric
3) Propostes o peticions per part de l’AAVV.
1) Presentació
S’inicia la sessió a les 8 del vespre amb l’explicació, per part de l’alcalde i els regidors,
del funcionament del recentment modificat Gabinet de Relacions Ciutadanes amb
l’objectiu de millorar la relació entre l’Associació i el consistori i fer les reunions més
operatives a partir d’ara. Amb l’objectiu que s’estableixi una línia oberta de participació
amb el correu electrònic i l’associació tingui un retorn.
S’explica quina és l’adreça de correu i també el funcionament per tal que els membres
de l’associació ho puguin fer servir. En aquest sentit, el regidor Lluís Ros explica que
aquest tipus de reunions serveixen per treballar les petites incidències que pot tenir el
barri i que les grans obres es traslladaran a l’equip de govern que és qui ha de prendre
les decisions i no són matèria que ocupi aquest tipus de reunions.
2) Inundacions habitatges davant el geriàtric
El regidor Lluís Ros exposa que el col·lector d’aigües negres no suposa problemàtica,
que la problemàtica ve del col·lector d’aigües pluvials. Val a dir que són últims trams
de canonada per la zona del municipi on es troba. No arriba a engolir l’aigua i satura
l’estació de bombeig existent.

D’altra banda, el regidor explica que s’ha començat a treballar amb les pluvials a
través de petites actuacions. Amb l’obra del vial de circumval·lació nord, es van posar
una sèrie de canonades a la rotonda que desemboquen a la Riera d’Esclanyà. Val a
dir que amb les últimes pluges torrencials es va veure que la riera no estava en
condicions i des de l’àrea de Serveis es va anar a netejar tot i ser de Begur per a què
no torni a passar.
El regidor explica que es demanarà assessorament al Consorci, que són els experts,
per a què ens assessorin en com solucionar la problemàtica de manera definitiva.
Lluís Ros recomana als veïns de les cases que posin canals de recollida d’aigua dels
teulats per evitar que l’aigua inundi els garatges de les mateixes.
L’Associació es queixa que els embornals són bruts i que les fulles que no es recullen
els embossen. S’explica per part del regidor Lluís Ros i l’alcalde Josep Piferrer, que
amb el bon temps d’aquest any, les últimes pluges van fer caure gran part de les fulles.
L’Associació demana que, tenint en compte les grans problemàtiques que té el barri
amb les pluges, es tingui present netejar els embornals més sovint.
També comenten que depenent del temps, sobretot quan fa vent, el clavegueram fa
molt mala olor.
El regidor Lluís Ros comenta que la solució definitiva suposa un projecte i una inversió
considerable però que s’anirà treballant. L’Associació demana que no s’oblidi perquè
fa 17 anys que estan en aquesta situació.
3) Propostes o peticions per part de l’AAVV
L’Associació comenta que hi ha hagut renovació a la Junta i s’han incorporat nous
membres per treballar pel barri. Les necessitats que han detectat són les següents:
-

-

-

Entre el carrer Esclanyà i el carrer Sant Isidre i manca un mirall per tenir
visibilitat. Els cotxes han de sortir massa per poder veure i hi ha hagut diversos
accidents.
Carrer Sant Isidre: consideren que hi ha un excés de velocitat. El carrer és
massa estret però es nota més la velocitat. L’alcalde explica que una de les
possibles solucions que estan en estudi és ampliar les voreres perquè el pas
sigui més estret i per tant es redueixi la velocitat.
Avinguda Pompeu Fabra: entre la rotonda del geriàtric i la rotonda d’Esclanyà
s’ha notat un gran augment de trànsit. Demanen que s’estudiï la possibilitat de
que el c. del Terme sigui de sortida (ara és un carrer amb molt poc ús).

El regidor Lluís Ros explica que la continuació del carrer Pals ja està asfaltat i que
s’obrirà el trànsit en uns quinze dies. Alliberarà el polígon. D’altra banda, el carrer
Pi i Maragall, que es farà des del privat, també s’obrirà però això no serà immediat
però que es pressiona a l’empresa per a què ho facin. Segurament a la que hagin
venut la primera parcel·la aniran més ràpid perquè serà imprescindible.
-

-

-

-

-

-

Aparcament del geriàtric: el consideren insuficient. Sota la residència i sota
els pisos tutelats i han aparcaments però no es té clar qui n’és el propietari i
perquè no s’obren encara que sigui perquè aparquin treballadors i famílies.
S’ha de mirar si es poden tenir més aparcaments a la zona del carrer del
Terme amb el departament de mobilitat.
Pisos tutelats: l’AAVV i els veïns estan preocupats perquè consideren que no
estan prou vigilats. S’han donat casos que la persona cau i si no arriba al botó
de teleassistència es passen a terra moltes hores. Demanen que s’estudiï
alguna formula per a què una persona s’asseguri cada vespre que tothom està
bé.
Plaça de darrera del Buda: Hi ha problemes amb la il·luminació, la consideren
insuficient i, a banda, i més preocupant, cauen branques dels arbres que
podrien ocasionar mal a vianants i les arrels dels arbres surten de terra i
comencen a ocasionar desperfectes a privats. S’acorda anar-ho a veure amb
Serveis Municipals per a trobar una solució.
Parc darrera d’aquesta plaça: Hi ha una pista de terra on hi ha porteries de
bàsquet. Hi ha molta demanda de porteries de futbol i demanen que es posin
sense treure les de bàsquet.
Carrer Cantallops: la vorera està en molt mal estat i els vianants s’hi fan mal.
Està aixecada i plena de males herbes. Cal anar a mirar també els trams que hi
ha pintats amb línia groga ja que queden petits trams sense pintar i els cotxes
hi aparquen tot i no tenir cabuda per un cotxe. S’acorda revisar-ho amb el
departament de mobilitat.
Local Social: tots els membres de la reunió es traslladen al Local per veure en
quines condicions està. No està acondicionat. S’ha de pintar, climatitzar,
moblar i netejar. Ara només serveix com a magatzem però no com espai per
reunir-se. El bany es troba a la part del fons de la zona que fa servir “Birres
Braves” i com que ho tenen tot emmagatzemat allà no es pot passar al bany
que a més també està en males condicions (pintura i neteja). La regidora Marta
Baserba comenta que parlarà amb “Birres Braves” perquè reorganitzin el que hi
tenen i s’estudiarà acondicionar-lo.

S’aixeca la sessió quan són dos quarts de 10 de la nit.

