ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PIVERD, DEL
DIA 14 DE JUNY DE 2018
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. LLUÍS ROS
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part de l’associació
Sra. NÚRIA ANTON
Sr. ANTONIO MARTÍNEZ
Sr. .ANTONIO LOZANO
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 Medi ambient
3) Temes pendents d’obres
4) Temes pendents de Serveis
5) 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 Empordà i el carrer Sant Isidre. Ara ja està col·locat.
Avinguda Pompeu Fabra. S’explica a l’AAVV que al carrer manufactures del suro
s’han posat balises per crear direcció obligatòria fins la rotonda (plaça de la pau) per
evitar embussos i girs poc segurs (sortint del carrer Sant Isidre). Els veïns comenten
que els conductors no ho respecten i giren igual.
Aparcament residència. No es té cap informació nova per part de l’ajuntament de
com estan les gestions per a què els treballadors aparquin al garatge subterrani.
Excés de velocitat al carrer Esclanyà. Des de mobilitat consideren que és un carrer
massa estret com per que hi hagi excés de velocitat però l’han posat en llista per a
quan hi hagi disponibilitat, posar el radar pedagògic i comprovar-ho.
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.

Fites cantonada carrer Esclanyà amb carrer Begur. Mobilitat ho ha posat en llista
de l’empresa que les col·loca per a què ho facin en breu.
2) Temes pendents de Medi ambient.
Tancat de contenidors. S’ha fet saber a medi ambient la proposta de l’AAVV per
posar un tancat de contenidors davant de la residència. Ara mateix no hi ha més
dotació pressupostària per tancats però es valorarà i es tindrà en compte.
3) Temes pendents d’obres.
Inundacions i males olors als habitatges davant la residència de gent gran.
Actualment l’Ajuntament de Begur età redactant projecte per l’arranjament del carrer
que uneix Esclanyà i Palafrugell i se’ls hi ha demanat que solucionin la problemàtica.
Tot i això, a l’octubre, quan vingui el consorci per les obres del Passeig de Tamariu,
se’ls demanarà suport per trobar una solució definitiva. Es mantindrà l’AAVV
informada.
Carrer Sant Isidre. L’alcalde va explicar en l’anterior reunió que s’estava estudiant la
possibilitat d’ampliar les voreres i deixar el pas de cotxe s més estret (reduint així la
possible velocitat). Però val a dir que no està prevista encara la redacció de projecte ni
té dotació pressupostària. Si de cares al 2019 no entrés en pressupost, es farà una
actuació de trencament de trajectòria per disminuir la velocitat (s’eliminen traçats
rectes: canviaran estacionaments, uns a un costat i uns a l’altre perquè el traçat del
recorregut no sigui recte). L’AAVV està conforme.
4) Temes pendents de Serveis.
Porteries de futbol. Ja estan retirades les cistelles de bàsquet i col·locades les
porteries de futbol tal i com demanava l’AAVV.
Local Social. Serveis té en llista les tasques pendents: posar més endolls, arreglar el
WC, aixeta per galledes, cablejat penjant darrera la porta d’entrada, acabar de pintar.
Clots carrer Esclanyà. Està en llista per fer-ho en breu.
Paviment passadís entre Mestre Àngel López i Av. Pompeu Fabra. S’han arranjat
les juntes entre llosa i llosa. Solucionar que la superfície quedi més llisa i no
sobresurtin les pedres és quelcom complicat perquè l’únic material que aguantaria és
l’asfalt i no és massa idoni per la zona que és. Anem in situ a mirar-ho amb els veïns.
El regidor es compromet a tornar-ne a parlar amb els tècnics per trobar una solució.
Nou ajardinament al barri del Piverd. Els jardins de la plaça del mestre Joan Planas i
de l’avinguda de Josep Bonay, situat davant la residència geriàtrica de Palafrugell
Gent Gran, s’han redissenyat aplicant criteris de sostenibilitat, eliminant espècies
invasores (acàcies) i els arbustos espinosos anomenats berberis. L’AAVV estan
satisfets tot i que es queixen que la mainada els malmenada acabats de plantar.

5) Propostes o peticions per part de l’AAVV
Les necessitats que han detectat són les següents:
-

-

-

-

Comenten que torna a haver llums foses a la plaça dels gronxadors i que han
caigut branques molt grans. Demanen que es recullin i es podin els arbres per
evitar riscos. També fan arribar una sèrie de fotos del pati d’un veí que es veu
afectat per les arrels de dits arbres.
Sol·liciten que es col·loqui un coixí berlinès entre la rotonda plaça de la pau i
la rotonda direcció Esclanyà ja que els cotxes passen a molta velocitat i a
banda del risc també fa difícil que els veïns puguin sortir dels garatges.
Voreres a reparar pannots: demanen que es reparin les peces malmeses del
carrer manufactures del suro, l’avinguda Pompeu Fabra entre la rotonda de la
plaça de la pau i Miquel Martí i Pol (ambdós costats) i carrer del terme (zona
residència gent gran).
Carrer del Terme de sortida: sol·liciten de nou que el carrer del Terme sigui
de sortida per minorar l’excés de trànsit a les rotondes.
Neteja d’embornals del parc dels gronxadors: comenten que s’omplen de
terra i no engoleix l’aigua de pluja.
Local Social. Acabada la reunió es va al local social per decidir que quina
mida volen la placa. Es decideix que sigui de 70X50.

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

