ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PIVERD, DEL
DIA 2 DE MARÇ DE 2018
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. SALVADOR GÓMEZ
Sr. MANUEL
Sr. JOSÉ INIESTA
Tècnic
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia
1) Temes pendents de Mobilitat
2) Temes pendents de Serveis
3) Propostes o peticions per part de l’AAVV.

S’inicia la sessió a les 8 del vespre seguint el document aportat per la reunió:
1) Temes pendents de Mobilitat.
Mirall entre el carrer Sant Isidre i el carrer Esclanyà. L’AAVV exposa que no està
posat, que el que han substituït és el de cantonada amb carrer del Terme.
Avinguda Pompeu Fabra. En referència a canviar el sentit al carrer del Terme, el
regidor exposa que des de Mobilitat no veuen factible treure un dels 2 sentits del tram
que dóna a la residència perquè té tipologia de cul de sac i els veïns han de tenir
entrada i sortida. D’altra banda el tram que dóna a la plaça de la Bòbila no és possible
girar el sentit. És una zona pacificada que contempla el pla de mobilitat.
En referència al augment de trànsit, el regidor Lluís Ros, comenta que el carrer de Pals
està pendent d’obrir-se i que el mes de març que comencen les obres al polígon, es
tornarà a demanar a l’empresa que acabin d’urbanitzar el tram restant del carrer Pi i
Maragall, que es farà des del privat, per poder-lo obrir.
Aparcament residència. L’alcalde explica que s’ha parlat amb els responsables per a
què es porti com a punt del dia a la propera reunió del Consell de la residència per tal
de que sigui el personal el que utilitzi el pàrquing subterrani, que és propietat de

l’ajuntament. D’aquesta manera s’alliberaran diverses places de pàrquing de la zona
donat a que el personal té el cotxe estacionat les 8 hores que tenen de torn.
D’altra banda, des de Mobilitat no veuen necessari més estacionament al carrer del
Terme donat que hi ha una bossa important de places que no estan mai plenes.
L’AAVV ho entén i comenta que la gent sempre busca aparcar a les portes d’on han
d’anar per comoditat.
Els hi sembla bé la proposta que comenta l’alcalde.
Carrer Cantallops. Mobilitat té en llista acabar de pintar els trams de línia groga que
falten per tal de solucionar els problemes de sortida de garatges.
D’altra banda, en breu, Serveis repararà el tram de vorera que està malmès.
2) Temes de Serveis.
Plaça de darrera del Buda. S’han solucionat els problemes d’il·luminació i les arrels
que provocaven que la gent empassegués. També s’han podat els arbres L’AAVV veu
bé l’actuació realitzada.
Porteries de futbol. El regidor Lluís Ros comenta que està pendent de fer i que es
retiraran les cistelles de bàsquet i es posaran les porteries sol·licitades per l’AAVV:
Local Social. La regidora Marta Baserba explica que ja hi ha mobiliari (reutilitzat de
Can Genís). Serveis ja ha pintat la sala. La placa per l’entrada està encarregada i quan
l’Associació de Birres Braves acabin d’organitzar el material que tenen a la zona comú
s’acondicionarà el bany.
3) Propostes o peticions per part de l’AAVV
L’AAVV demana pel tema de les inundacions davant del Geriàtric. El regidor Lluís Ros
explica que de moment no hi ha novetats però que se’ls mantindrà informats. És una
qüestió lenta i costosa de solucionar tal i com es va comentar a la darrera reunió.
També demanen per la inquietud que tenen perquè consideren que no estan prou
vigilats la gent gran que viu als pisos. 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. L’alcalde explica que parlant amb una de les persones ells no viuen aquesta
preocupació com a residents. Que la treballadora social que hi ha es preocupa de que
tots estiguin bé. Demanen com funciona el Teleassistència. Se’ls enviarà amb l’acta.
L’alcalde també explica que tenen sobre la taula una proposta de servei de “taxi” per
tal que les persones grans es puguin desplaçar pel municipi. Està pendent d’estudi.
Fora de l’ordre del dia, la regidora Marta Baserba els explica que es farà una reunió
amb la resta d’associacions per tractar les festes de barri i explicar com funciona la
subvenció, donar recomanacions i que entra associacions puguin tenir intercanvi
d’experiències. L’AAVV comenta que té ganes de fer festa però que consideren més
important mirar pel funcionament del barri. En parlaran.

Les necessitats que han detectat són les següents:
-

-

-

-

-

-

-

Al carrer Esclanyà davant de la fusteria Rocas hi ha un parell de clots que
consideren importants i demanen que es reparin. També demanen que es
controli la velocitat perquè pensen que els cotxes van massa ràpid.
Demanen poder tenir un tancat de contenidors com els que s’estan posant a
altres barris. Ells proposen que siguin a la zona de contenidors davant de la
residència ja que són molt visibles.
Demanen la instal·lació de fites a la cantonada del carrer Esclanyà amb carrer
Begur. Hi ha pintada línia groga però els cotxes aparquen igual i dificulten molt
el gir.
Demanen que es repari el paviment del passadís entre carrer Mestre Àngel
López i avinguda Pompeu Fabra ja que les pedres del paviment sobresurten
molt i amb qualsevol caiguda es pot prendre mal.
Demanen si és possible prohibir el gir a l’esquerra al final del carrer Sant
Isidre i que s’hagi d’anar obligatòriament fins a la rotonda de l’avinguda
Pompeu Fabra per agilitzar la circulació del carrer Sant Isidre.
Demanen quines mesures es poden prendre a l’encreuament del carrer del
Terme amb Manufactures del Suro ja que els cotxes baixen a molta
velocitat i no respecten l’STOP. L’alcalde els explica que als carrers amb una
baixa tan pronunciada no es poden posar bàdems com demanen. L’AAVV
comenta que amb l’STOP lluminós no n’hi ha prou.
Local Social. Demanen si es podria posar algun endoll més a la sala on ells
estan. Només n’hi ha 2 en un dels extrems. També demanen que s’acabi de
pintar la zona comú. La regidora Marta Baserba els explica que es farà quan
l’Associació de Birres Braves acabi d’organitzar el material que hi té. D’altra
banda, un cop traslladats al local després de la reunió l’AAVV comenta que el
bany té pèrdues i que l’aixeta que hi ha a l’entrada no té aigua. Diuen que és
necessari que funcioni per poder omplir galledes per netejar.

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

