ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PIVERD, DEL
DIA 5 D’OCTUBRE DE 2018
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. JOSEP PIFARRER
Sr. LLUÍS ROS
Vocals, per part de l’associació
Sra. NÚRIA ANTON
Sr. ANTONIO MARTÍNEZ
Sr. .ANTONIO LOZANO
Sr. TONI MARTÍN
Sr. RICARDO GRANDE
Sr. SALVADOR GÓMEZ
Sra. ELISABET ROMERO
Sr. JORDI FERRER
Tècnic
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia
1) Temes pendents de Mobilitat
2) Temes pendents d’obres
3) Temes pendents de Serveis
4) Temes pendents de Medi ambient
5) Altres
6) 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.
Avinguda Pompeu Fabra. L’opció de fer el tram, d’avinguda des del buda fins la
rotonda, sigui d’un únic sentit en direcció al centre n o és una opció viable ni per l’equip
de govern ni pels serveis Tècnics. L’avinguda és una sortida digne del municipi i
convertir-la en sentit únic perjudica més nombre de població que la que beneficia. Per
tant no és una opció que es pugui executar més endavant. El que sí es pot fer és a
primers d’any col·locar els coixins berlinesos sol·licitats a la darrera reunió.
L’AAVV es queixa que això ara és un vial i ells al·leguen que van comprar les seves
cases com a zona residencial. L’alcalde i el regidor deixen molt clar que,
independentment de la publicitat que vengués Incasol l’avinguda sempre ha estat part
del vial de circumval·lació i no zona residencial.
Demanen solucions per viure tranquils. L’alcalde i el regidor es comprometen a
estudiar el cas amb Mobilitat per pacificar la zona però no reduir-la a un sol sentit de
circulació.

L’obertura del Pi i Maragall hauria de distribuir el trànsit però no es poden donar dates
perquè depèn de l’empresa propietària dels sols industrials, que són els que han
d’acabar d’obrir el carrer.
Carrer del Terme de sortida: aquest punt va vinculat amb l’anterior. Es va visitar
conjuntament amb l’AAVV i Mobilitat. Permetre que el carrer del Terme sigui de sortida
no farà que es redueixi el trànsit a l’avinguda. Els conductors continuaran sortint com
sempre, no tindran tendència de desviar-se. I com ja s’ha dit en el punt anterior no es
deixarà el tram d’avinguda sol·licitat d’un sol sentit i en cap cas és qüestió de la manca
de finançament.
Carrer Cantallops. En breu s’acabarà de pintar els talls de línia groga que manquen.
Excés de velocitat al carrer Esclanyà i carrer Sant Isidre. Ja s’ha fet la
comprovació d’excés de velocitat als 2 carrers. Policia determina que al carrer
Esclanyà no hi ha excés de velocitat (té trencaments de trajectòria fets), hi ha alguna
punta (per algun veí) molt poc significativa. És més la sensació del vianants per ser un
carrer estret. En referència al carrer Sant Isidre tampoc hi ha velocitat alarmant tot i
que en aquest carrer s’actuarà fent un trencament de trajectòria ja que no té
pressupost al 2019 per fer el carrer nou.
Fites cantonada carrer Esclanyà amb carrer Begur. Estan encarregades. Aquest
mes d’octubre estaran col·locades.
2) Temes pendents d’obres.
Inundacions i males olors als habitatges davant la residència de gent gran. Ja
s’ha encarregat el projecte per intervenir-hi. Està inclòs amb partida pròpia al
pressupost del 2019. Aquest any vinent s’executarà el projecte perquè quedi
solucionat. Quan tinguem l’esbós del projecte es convocarà a l’AAVV a Serveis
Tècnics per tal de presentar-lo i recollir les seves opinions.
Paviment passadís entre Mestre Àngel López i Av. Pompeu Fabra. Es faran els
passadissos comentats i els de la Plaça Joan Planas i Salabert abans de Nadal. Es
faran amb formigó. La segona opció era cautxú però no és viable perquè no té la
mateixa durabilitat i s’haurien de fer arestes per subjectar-lo.
3) Temes pendents de Serveis.
Local Social. Serveis ja ha posat més endolls, ha arreglat el WC, ha posat aixeta per
galledes, ha solucionat el cablejat penjant darrera la porta d’entrada. Falta acabar de
pintar quan Birres Braves acabi de buidar la zona comunitària. Ja se’ls hi ha requerit
que ho treguin. La placa identificativa ja està col·locada també.
Clots carrer Esclanyà. Es van fer al mes de juny.
Voreres a reparar. S’han fet les reparacions necessàries a l’avinguda Pompeu Fabra
(davant de la residència) i l’avinguda Mestre Josep Bonay. L’AAVV comenta que n’hi
ha moltes que es mouen i que es tingui en compte la llista que es va fer arribar ja que
ells són usuaris diaris d’aquests carrers i ho coneixen bé.

Arrels arbres del parc que causen desperfectes a les cases. Els arbres no es
talaran. Si algun veí té arrels a dins de casa les pot tallar però no es considera que hi
hagi cap risc i no es trauran els arbres del parc perquè per una banda donen ombra i
per l’altra estan sans. No hi ha cap solució intermèdia possible.
4) Temes pendents de Medi ambient.
Tancat de contenidors. Es té en previsió pel 2019. Aquest 2018 no serà possible.
S’ha informat a l’empresa els contenidors que es desborden al barri per tal de mirar si
cal ampliar les dotacions existents.
L’alcalde explica que a partir d’octubre – novembre hi haurà 2 inspectors de via pública
amb horari de 8h a 20h que aniran vigilant, informant i sancionant les conductes
incíviques en matèria de residus (primer faran campanya informativa i posteriorment
començaran a sancionar).
5) Altres
Aparcament residència. Ja tenen permís per utilitzar-lo i ja l’haurien d’haver adequat
per l’ús de treballadors. El funcionament i els pressupostos ho porta el Patronat i ho
tenen en pressupost de 2018.
Històries de vida. La tècnica explica a l’AAVV que l’ajuntament vol que el pròxim barri
sigui el barri del Piverd. El projecte es va iniciar amb el barri de la Sauleda i carrer
Ample a través de Pla de Barris i ha continuat amb Vilaseca – Bruguerol i la Punxa.
Per poder dur-ho a terme necessitem que alguna persona de l’associació, que disposi
de temps, pogués ajudar a fer els contactes i col·laborar amb les entrevistes si els hi
ve de gust. Serien necessàries unes 25 persones pel projecte amb les següents
condicions:edats diferents, paritat (número similar d’homes i dones) i tipologia diferent
d’origen.
S’acorda convocar una reunió amb la persona que porta el projecte per començar-hi a
treballar.
Enquesta participació. Es passa a contestar l’enquesta que demana Participació.
6) 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.
Demanen estufes per poder escalfar la sala del Local Social.
L’AAVV demana que es posi alguna fita més per prohibir el gir del carrer Sant
Isidre a Manufactures del Suro. S’explica que no es pot omplir el carrer de fites.
Es demanarà a Policia que ho vigili i sancioni les infraccions.
Fusteria Rocas: l’AAVV exposa la problemàtica que tenen amb els sorolls
(tenen l’espersor de biruta al pati i fa molta fressa; a més quan s’espatlla ho
embruta tot, fins i tot la roba estesa), l’aparcament (les furgonetes i camions
aparquen malament) i els claus al carrer per la Fusteria Rocas. Aporten la
documentació sobre els tràmits que han anat fent ja que la Fusteria es nega a
posar solució. L’alcalde es compromet a tenir-hi una reunió per parlar-ne i si no

-

Serveis Tècnics obriran expedient per solucionar-ho. Es queixen que fa 20
anys que estan així.
Informe que a la Plaça del Poble hi ha graons trencats. Ja es veu fins i tot el
forjat.

S’aixeca la sessió quan són un quart d’11 de la nit.

