ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL PI VERD, DEL
DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sr. LLUÍS ROS
Sra. VANESA PALACIOS
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part de l’associació
Sra. ELVIRA VIDAL
Sra. NATALIA VIDAL
Sra. NÚRIA ANTON
Sr. JAVI RUIZ
Sr. ANTONIO MARTÍNEZ
Tècnics
Sra. LÍDIA GONZÁLEZ (Participació Ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia
1) Presentació del Gabinet de relacions ciutadanes
2) Inundacions habitatges davant el geriàtric
3) Festa amb ONG
4) Altres temes
1) Presentació
S’inicia la sessió a les 8 del vespre amb l’explicació, per part de l’alcalde, Juli
Fernández, del funcionament del recentment creat 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 Albert Gómez, explica
que amb la participació dels regidors (obra pública, joventut i festes i participació) es
pugui ser més efectiu.
2) Inundacions habitatges davant el geriàtric
El regidor Lluís Ros exposa que el problema és de clavegueram i també de
construcció. Al mateix temps exposa que és una problemàtica greu que afecta a
diversos habitatges i que es produeix quan hi ha massa cabdal d’aigua.
D’altra banda, el regidor explica que es podrà instal·lar una segona canonada en el
moment que es facin les obres de circumval·lació, que juntament amb la col·locació

d’un sobreeixidor que vagui a parar a la riera faran que es solucioni bona part del
problema.
Sobre aquest mateix tema, l’alcalde demana paciència als veïns perquè les obres no
començaran fins al mes de març o abril. I al mateix temps, s’ha de ser conscient que
no serà una solució del 100 per 100 del problema.
Des de l’associació també exposen que quan hi ha períodes de pluja intensa o bufa la
tramuntana hi ha pudors intenses que provoquen les queixes de molts veïns del barri.
En aquest sentit, des de l’ajuntament s’exposa que es miraran tots aquestes temes
quan comencin les obres, ja que serà el moment adequat per poder-ho mirar i afrontarho.
3) Festa amb una ONG
Els veïns comenten que fan una festa un cop l’any i que ara tenen la possibilitat
d’organitzar-ne una altra per tal de recollir fons per a una ONG. Es queixen que la
nova llei de subvencions es molt complexa i que no és gens fàcil sobretot degut a la
feble economia de l’associació.
Des de l’ajuntament es comenta que per a qualsevol dubte poden venir a l’àrea
d’intervenció i rebran ajuda. A més, també poden comptar amb ajuda per omplir els
formularis.
Fora de l’odre del dia es comenten els següents temes:
4) Altres temes
- Barres correctores de la velocitat:
Es parlarà amb la Policia Local per mirar la ubicació més adequada d’instal·lació
d’aquestes barres i, d’altra banda, que aquestes siguin homologables perquè no
provoquin molèsties de sorolls i problemàtiques amb els vehicles que circulen per la
via.
- Els arbres del parc nou aixequen el paviment:
Els veïns exposen que els arbres s’han fet molt grans i fan malbé el paviment.
Primerament reclamen si es poden substituir per altres tipus d’arbres que no provoquin
aquesta problemàtica, i d’altra banda, que també ha afectat a habitatges.
Demanen qui es pot fer càrrec dels desperfectes a patis i zones dels habitatges.
En aquest sentit, l’alcalde esmenta que si cal, els veïns que es considerin afectats
facin una reclamació patrimonial contra l’Ajuntament.
Finalment, el regidor Lluís Ros, explica que s’iniciaran diverses obres de millora a la
zona d’Esclanyà. I que al voltant dels mesos de febrer i març s’asfaltarà el carrer
Cruïlles. També, pel que afecta a aquella zona, s’arreglarà un gronxador que fa mesos
que està trencat del parc infantil.
S’aixeca la sessió quan són dos quarts de 10 de la nit.

