ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILASECA BRUGUEROL, DEL DIA 7 DE FEBRER DE 2019
ASSISTENTS:
President, per part de l’Ajuntament
Sr. JOSEP PIFERRER
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. LLUÍS ROS
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part de l’associació
Sr. ALFONS PEÑA
Sr. JOSE ANTONIO ARANDA
Sra. MARIA AYALA
Sr. JOAN PAGUINA
Sr. BENITO MARTÍNEZ
Sra. DOLORS BUTINYÀ
Sra. ROSER LABORDA
Tècnic
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia
1) Mobilitat
2) Serveis
3) Obres
4) Altres
5) Altres peticions per part de l’AAVV
S’inicia la reunió a les 20 hores seguint l’ordre del dia presentada:
1) Mobilitat:
Nova senyalització horitzontal i vertical a Bruguerol 1 i Vilaseca: Queden per repintar 5
passos de vianants. A causa de l’humitat no s’han pogut repintar (es farà en breu). A la
zona del carrer d’Alfons XII mobilitat està fent un estudi per millorar la seguretat al
carrer Vilaseca i adjacents. Una vegada consensuada es pintarà el que manca.
2) Serveis
Torre de Vilaseca: continua pendent de col·locar.
Tapa davant avinguda Pompeu Fabra 14: Han vingut a reparar-ho. El sr. Paguina
explica que fa més fressa que abans de que vinguessin a solucionar-ho.
Riera del Cap de Gall: La riera, anomenada de la Tortuga s’ha netejat sencera des del
camí de la deixalleria fins al camí dels Plans. Ja no s’hauria d’embassar l’aigua.
La Sra. Butinyà explica que les canyes són a la riera. Explica que els veïns de Cap de
Gall han de creuar pel pas i que sota el pas hi ha un tub (escorrentia) que és petit i
està embussat i que l’aigua s’embassa igual quan plou.

Tall de pal de senya que sobresurt de la vorera: Ja es va treure. L’AAVV comenten
que això es va fer molt ràpid.
3) Obres
Enjardinament en el passeig Pozo Alcón: S’ha aportat plànol de proposta a l’AAVV per
mostrar que s’han dibuixat les aportacions que van fer a la darrera reunió i que queda
un espai de reserva per decidir què s’hi fa. Inicialment queda com a espai de reserva
mentre es decideix el què. Estan conformes ja que s’han recollit totes les propostes
fetes. Restem a l’espera de l’inici de les obres.
Obres de la Riera: La Diputació ha començat les obres de la carretera de Tamariu i
l’ajuntament acabarà de fer la tramada de vorera que no fa la Diputació fins a l’alçada
del Centre Municipal d’Educació. La part que executa la Diputació, segons la previsió
que té, ha d’estar acabada per Setmana Santa d’enguany. L’ajuntament farà la
tramada de vorera a la tardor.
Passera davant Isabel II per accedir al parc: Serveis Tècnics veuen bé la proposta. Es
farà projecte i s’executarà però no es pot donar una previsió.
Banys a la pista de bitlles/skate: Encara s’ha de valorar si es podrà executar aquest
2019 donat el gran nombre d’obres a les que s’ha de fer front.
4) Altres
Wifi: Cal saber si l’AAVV ha pogut parlar amb la casa de darrera el local o la del cantó
per poder fer arribar línia des dels seus garatges. No ho han fet. Queda pendent.
Festes: 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 Vilaseca – Bruguerol no sortiran
perjudicats, a més, un cop acabada la festa podran presentar la justificació i cobrar
sense haver d’esperar a final d’any.
L’AAVV explica que cada vegada es compliquen més els tràmits.
5) Altres peticions per part de l’AAVV
-

-

Es queixen de l’estat de l’asfalt del Pompeu Fabra.
Expliquen que al google maps i similar, dóna confusió el carrer Vilaseca amb la
Ronda Vilaseca i la gent es confon. Demanen si l’ajuntament hi pot fer alguna
cosa.
Reclamen la reunió amb interventor i secretari. L’Úrsula explica que havíem
d’esperar a que intervenció fes el tancament d’any. Es convocarà en breu,
aquest mes.

Un cop parlats tots els temes l’AAVV conjuntament amb la tècnica de l’ajuntament
revisen certs aspectes comentats a la reunió.
S’aixeca la sessió quan són les 9:30 de la nit.

