ACTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CAMP D’EN PRATS, DEL DIA 2
DE DESEMBRE DE 2019
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Josep Piferrer
Sr. Pau Lladó
Vocals, per part del Consell:
Sra. Maria Colomer
Sr. Martí Reig
Sr. Albert Fontfreda
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia:
1) Serveis Municipals
2) Medi ambient
3) Altres
4) Policia Local i Mobilitat
5) Noves aportacions
Comença la reunió a les 19:05 h seguint l’ordre del dia:
1) Serveis Municipals
Plataners que embossen les canals i les tortugades: Aquest any no es poden, es farà
l’any que ve. S’ha demanat a Serveis que facin l’esporga per eliminar les boles donada
la problemàtica que provoquen. Els representants no estan d’acord perquè les
branques tenen l’alçada de tres pisos. Demanen que s’escapcin.
Pins decantats sobre les cases: Demà comencen els treballs d’eliminació dels pins
més tombats del Camp d’en Prats entre Sagunt i Sant Sebastià. Aquestes feines es
van sol·licitar a l’estiu. Les feines estan coordinades amb la policia local per vetllar per
la seguretat i el tall del trànsit.
Paperera davant del café de la Vila on s’hi deixen bosses d’escombraries: aquesta
paperera té barret. Els veïns comenten que es referien a la que hi ha davant el local de
màquines de rentat i al carrer Barris i Buixó. L’alcalde explica que es va revisant i
recollint.
Embornals dels 2 ressalts del carrer Sagunt estan embussats i salten les tapes: ja s’ha
fet i es fa el manteniment.

Llumenera al pas de vianants amb Sagunt (entre pastisseria i Caixa) no hi ha llum al
pas de vianants: S’ha fet un estudi i s’ha demanat pressupost però fins l’exercici 2020
no es podrà executar.
Carrer Sant Sebastià brut (tacat): L’alcalde explica que a partir de gener es posarà en
funcionament una nova àrea de qualitat urbana que s’ocuparà de les escombraries, la
neteja viària, les ocupacions de via pública i el pla d’usos de les platges. S’ha
d’adquirir una màquina petita per a què pugui netejar el centre (carrers de plataforma
única).
Camí de la deixalleria amb paviment malmès: s’ha demanat a Serveis que el repari.
S’està fent un pla de reparació de camins, donats els desperfectes de les pluges
torrencials ocasionades. Demanen que es facin les cunetes trepitjables per tal que hi
hagi més amplada quan coincideixen dos cotxes.
2) Medi ambient
Tancat de contenidors (no es desinfecta i la gent l’utilitza d’urinari): Es va desinfectar i
es mira que estigui net.
3) Altres
Banys públics del Camp d’en Prats tancats: Els banys són tancats però estan
senyalitzats i es pot demanar la clau al bar. Forma part de les condicions de la
concessió.
4) Policia Local i Mobilitat
Coixí berlinès al carrer Sagunt (davant antiga Caixa) perquè els cotxes baixen ràpid
del carrer la Lluna: Ja n’hi ha un posat, no se’n posarà cap més, és normal que les
motocicletes passin pel cantó.
Parada de Taxis: hi aparca una furgoneta gran i no hi ha visibilitat: S’ha de fer un
estudi i posterior projecte de reordenació de l’estacionament i circulació. Es farà de
cares al 2020 i després veure si hi ha partida pressupostària per executar. Es mostrarà
el projecte a l’Associació.
Carrer de la Sardana s’ha de canviar de sentit: vinculat al punt anterior.
Redistribució places d’aparcament per escola Vedruna: s’ha eliminat les 4 places
d’aparcament per poder donar la volta sense maniobrar enrere.
5) Noves aportacions
-

L’AAVV volen saber si els Til·lers que es van tallar es substituiran. El regidor
aclareix que sí, un cop la rabassa s’hagi podrit del tot i es pugui retirar.
Arbusts del Camp d’en Prats: en falten talls, alguns parterres són buit, dóna
sensació de deixat.
L’AAVV voldria que es retirés el tancat de contenidors perquè és brut: hi
creixen herbes, no es recull la terra que baixa del camp d’en Prats quan plou,
els contenidors no es netegen, el voltant del contenidor d’oli també és molt brut.

-

-

-

-

-

La vorera del carrer Sant Sebastià entre carrer General Castaños i carrer del
Bruc és molt estreta i amb els cotxes estacionats no es pot passar.
Suggereixen reduir la de l’altra banda, però no es pot fer perquè té l’amplada
correcta i és un pas escolar. Canviar a l’altra banda els aparcaments o
suprimir-los tampoc seria la solució. S’haurà d’estudiar.
Els topalls de plàstic de les places d’aparcament (zona blava) estan esmicolats,
s’han de canviar.
El sorral del Parc Infantil no es neteja ni s’aireja, demanen que es faci.
El reg del Camp d’en Prats no funciona bé i amb la calor part de l’herba queda
cremada.
Embornals de les escales al Camp d’en Prats: cap al carrer del Bruc per la
pista de bàsquet, escala davant el tancat: són bruts i s’emplenen de terra. A
més l’embornal de davant on era Santa Lúcia sempre fa mala olor.
Demanen si és possible passar les dues places en línia a places en bateria. Es
comprovarà però probablement no doni les mides establertes. L’espai de motos
no es fa servir segons l’AAVV i volen que siguin places per cotxes.
La llum del Camp d’en Prats és insuficient i deixa moltes zones fosques que
permet que s’hi faci botelló entre altres coses, creant una sensació
d’inseguretat.
El botelló és habitual, sempre per les mateixes persones (al voltant de les 22h).

A les 21.00h finalitza la sessió ordinària de l’Associació de veïns del Camp d’en
Prats.

