ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PIVERD, DEL
DIA 11 DE FEBRER DE 2019
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. JOSEP PIFARRER
Sr. LLUÍS ROS
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part de l’associació
Sr. ANTONIO MARTÍNEZ
Sr. .ANTONIO LOZANO
Sr. TONI MARTÍN
Sr. RICARDO GRANDE
Sr. SALVADOR GÓMEZ
Sra. BETTY MARTÍN
Tècnic
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia
1) Temes pendents de Mobilitat
2) Temes pendents d’obres
3) Temes pendents de Serveis
4) Altres
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.
Avinguda Pompeu Fabra. La pacificació de la zona està prevista al Pla Director de la
Bicicleta que es començarà a executar aquest 2019 si no hi ha canvi de directrius.
Carrer Cantallops. Ja està pintada.
Excés de velocitat al carrer Sant Isidre. s’actuarà fent un trencament de trajectòria
aquest 2019.
Fites cantonada carrer Esclanyà amb carrer Begur. Ja estan posades i s’ha canviat
el mirall.
Tanques cantonada carrer Sant Isidre amb carrer Manufactures del Suro. Ja
estan retirades.

2) Temes pendents d’obres.
Inundacions i males olors als habitatges davant la residència de gent gran. S’ha
encarregat a l’enginyer que ha fet el projecte de sanejament de Tamariu que faci
projecte conjuntament amb el Consorci per solucionar la problemàtica.
El regidor explica que el bombeig de Tamariu incrementarà el clavegueram cap
aquesta zona (passa pel Camí Vell fins a Pompeu Fabra).
Quan hi hagi proposta es convocarà a l’AAVV per parlar-ne.
Els veïns demanen que mentre no es faci l’obra es vagi passant a mantenir-la neta
cada 3 o 4 mesos perquè ara no plou i està bruta i embussada.
Paviment passadís entre Mestre Àngel López i Av. Pompeu Fabra. S’han fressat
les plaques i s’han omplert les juntes. A mida que es tingui dotació pressupostària es
faran els 2 restants. L’AAVV està satisfeta del resultat.
3) Temes pendents de Serveis.
Local Social. Birres Braves no ha tret els ferros. La regidora explica que dins no hi
caben, que ells demanen local més gran ja que abans tot el local era per ells. És
complicat de resoldre. L’AAVV explica que cada vegada hi ha més trastos a la zona
comú i que és perillós anar al WC perquè es pot empassegar. També demanen 2 o 3
radiadors per escalfar la sala.
Voreres a reparar. Es van fent les reparacions pertinents a mida que és possible
(quan no hi ha urgències importants). S’han fet reparacions a Avinguda Pompeu
Fabra, carrer del Terme, Manufactures del Suro entre d’altres.
Arrels arbres del parc que causen desperfectes a les cases. La poda es fa en
l’època pertinent. S’han recollit les branques i reparades les llums foses al mateix
temps que es van fer els paviments.
L’AAVV comenten que ja tornen a haver-hi de foses.
Graons de la Plaça del Poble. Es van fer immediatament quan l’AAVV va avisar.
Es demana a l’AAVV que qualsevol incidència que trobin ho facin saber per telèfon
immediatament a l’àrea de Serveis per tal de poder-ho resoldre amb rapidesa.
4) Altres
Aparcament residència. Sembla ser, si no hi ha cap imprevist, que el posaran en
funcionament el mes vinent.
Problemàtiques amb la Fusteria Rocas. El tema de l’aparcament la setmana
passada van habilitar la parcel·la del carrer del Terme per a què entrin les furgonetes i
camions per aquest carrer i no pel carrer Esclanyà. De totes maneres des d’activitats
s’està requerint a l’empresa que compleixi amb les normatives.
Demanen solucions d’urgència perquè fa més de 15 anys que estan en aquesta
situació i afecta a la salut de les persones.
Proposen que el tècnic vagi a casa dels veïns afectats a fer medicions per a
comprovar-ho. L’alcalde explica que se li demanarà.

Subvencions per a festes de barri: Agafa el torn de paraula la regidora explicant que
aquest any hi ha canvis en les subvencions que es reben cada any.
La subvenció no serà nominal i els nuclis o barris que facin més activitats veuran
incrementada la seva dotació. Creu que en el cas de Piverd no sortiran perjudicats, a
més, un cop acabada la festa podran presentar la justificació i cobrar sense haver
d’esperar a final d’any.
5) Propostes o peticions per part de l’AAVV
Les necessitats que han detectat són les següents:
-

-

-

-

-

-

Proposen posar rampes d’accés als passos de vianants a l’avinguda Pompeu
Fabra, des del Bar Tirolet fins a Cicloesport. El regidor explica que aquestes
obres es van fent gradualment i per tant, no és quelcom viable ara per ara. No
serà un tema pendent en les peticions del barri.
Voreres amb desperfectes: carrer Àngel López i Sánchez, darrera el local
social, hi ha panots aixecats i en mal estat; al mateix carrer davant del 33 la
vorera està trencada, davant del 29 panots aixecats, davant el 46 la tapa de
telefonia està trencada, davant de Consvidal la vorada també està malmenada i
també davant dels pisos on hi ha la placa amb el nom del carrer; al carrer del
Terme, darrera la residència de gent gran també s’han de fer reparacions i al
carrer Mestre Josep Bonay, a la sortida de l’aparcament soterrat de la
residència també està la vorera malmesa. El regidor explica que passarà les
fotografies a l’àrea de Serveis per a què es vagi a reparar.
Un dels veïns exposa que al carrer Esclanyà davant del 46, els cotxes no
respecten la línia groga i demana balises. Se li explica que el que ha de fer el
veïnat és trucar al servei de grua per a què els vehicles deixin d’estacionar.
L’AAVV proposa posar passos de vianants intel·ligents, dels que s’il·luminen
quan s’acosta un cotxe, com a Sant Antoni de Calonge. El regidor explica que
no és viable ja que la inversió econòmica que suposa és desmesurada.
Demanen que l’enllumenat públic sigui amb una llum més clara. El regidor
explica que amb el Pla Director d’Enllumenat es van canviant les llumeneres a
leds progressivament i que cada any i ha una dotació econòmica important per
aquesta actuació. Els tècnics estan valorant on és prioritari fer el canvi aquest
any.
Proposen que les barbacoes, les cadires i les taules per les festes de barri
siguin de l’ajuntament ja que suposa per les AAVV una inversió econòmica
important cada any. La regidora explica que l’ajuntament té taules i que les
poden demanar, així com les barbacoes. En referència a les cadires, ja se
n’havien tingut però no va funcionar. L’AAVV es planteja comprar-les, potser
amb alguna altra associació de barri, perquè a la llarga els hi surt més rentable.

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

