ACTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CAMP D’EN PRATS, DEL DIA 17
DE FEBRER DE 2020
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. Llorenç Ballell Burgas
Sra. Margarita Aguila Puyo
Sr. Ricard Avellí Saballs
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia:
1) Serveis Municipals
2) Medi ambient
3) Policia Local i Mobilitat
4) 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: Com ja es va comentar no
s’escapcen, només s’han esporgat i obert per tal que quan faci vent no hi hagi riscos i
treure les boles que quedaven.
L’AAVV insisteix en què s’escapcin com es feina abans. Quan es feina no tenien cap
problema amb les canals i les tortugades. A més comenten que no s’han esporgat ni
obert.
Pins decantats sobre les cases: S’han talat els pins que presentaven riscos i la
setmana vinent podaran la resta. Ara no hi ha cap que presenti riscos.
AAVV no està d’acord. Estan molt preocupats pel pi que hi ha davant del tancat de
contenidors. Insisteixen en què es tregui perquè es belluga molt i els hi fa por que amb
una ventada o un nou temporal caigui. A més és al cantó del parc infantil.
Embornals dels 2 ressalts del carrer Sagunt estan embussats i salten les tapes: ja s’ha
fet i es fa el manteniment. També s’ha revisat el que feia mala olor.
L’embornal del tancat fa bassa i a més té la reixa fixada, no es pot destapar.
Llumenera al pas de vianants amb Sagunt (entre pastisseria i Caixa) no hi ha llum al
pas de vianants: Pendent de col·locar-la. També es millorarà la llum del passadís que

travessa el parc pel cantó del bar Botavara perquè hi hagi més llum tal i com s’havia
quedat.
Replantació d’arbusts, parterres i til·lers talats: Els arbres es replanten quan es podreix
la rabassa i es pot treure (l’època de replantació és entre febrer i març).
Es replantaran també els parterres del Camp d’en Prats i del carrer Sagunt, així com
els arbusts que manquen en breu, segurament aquest mes de març.
2) Medi ambient
Tancat de contenidors (no es desinfecta i la gent l’utilitza d’urinari): S’ha demanat a
l’empresa que netegi tant els contenidors com el terra del tancat.
Un cop creada l’àrea de qualitat urbana, medi ambient començarà la campanya
sancionadora en matèria de residus.
L’alcalde explica que on hi ha contenidors han d’haver-hi totes les fraccions. Abans hi
havia brutícia en cadascun dels contenidors aïllats, ara agrupats algunes coses han
millorat. La població continua sense ser curosa. S’ha millorat amb els tancats però no
és suficient.
L’empresa no està complint els acords establerts i s’està debatent la problemàtica.
La intenció, explica l’alcalde, és implantar el porta a porta a la zona centre, com ara la
zona del Camp d’en Prats.
L’AAVV comenta que el tancat és fosc i per tant el consideren insegur. Els contenidors
no es netegen, hi ha oli i residus a terra i encara hi ha terra de les pluges d’octubre al
tancat.
L’alcalde comenta que s’ha demanat que es netegi bé tant terra del tancat com els
contenidors. Es farà en breu.
3) Policia Local i Mobilitat
Botelló a les nits: S’explica als membres que no es considera botelló dues o tres
persones bevent al parc però que la policia en va fent control. L’AAVV ha notat millora.
Topalls de plàstic aparcament zona blava: Es retiraran en breu i ja s’ha demanat
pressupost per substituir-los.
4) Noves aportacions
- Es necessita millorar la llum de la llumenera que queda darrera el tancat
perquè fa una llum molt tènue i la gent passa per davant del tancat per por a
passar per darrera.
- La botiga russa, els dissabtes i els diumenges s’hi consumeixen begudes
alcohòliques, tant a dins com a fora (ells mateixos les venen).
- El jardiner, dins el parc infantil, ruixava les herbes amb mascareta. A l’AAVV
preocupa que es ruixi herbicida i de quin tipus. L’alcalde explica que hi ha
moltes limitacions amb el tema dels herbicides i les mesures de seguretat. Es
preguntarà què hi posaven.
- Les xarxes de les porteries són trencades, s’haurien de canviar.
- El passamà està dessoldat de 2 trams (passamà vorera davant supermercat).
- Voreres amb trams enfonsats i peces soltes: c. General Castaños de
cantonada a cantonada (números de 42 a 46 principalment), al carrer Sagunt
(tram davant del parc del Camp d’en Prats).
A les 21.30h finalitza la sessió ordinària de l’Associació de veïns del Camp d’en
Prats.

