ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILASECA BRUGUEROL, DEL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2018
ASSISTENTS:
President, per part de l’Ajuntament
Sr. JOSEP PIFERRER
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. LLUÍS ROS
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
Tècnic
Sra. ÚRSULA DORADO

Ordre del dia
1) Mobilitat
2) Serveis
3) Medi ambient
4) Obres
5) Altres
6) 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: En quant acabin de
pintar la Sauleda vindran a acabar Vilaseca.
2) Serveis
Torre de Vilaseca: ja tenim el material. Es farà abans de final d’any.
Parc Infantil del final del carrer Pozo Alcón: Es farà amb l’enjardinament de Pozo Alcón
ja que s’hauria de tornar a desmuntar per fer les obres.
Senyal prohibit gossos a la pista de bitlles: ja està posada.
Tapa davant avinguda Pompeu Fabra 14: Tot i que es comenta que ja s’ha canviat la
goma, el Sr. Paguina explica que va veure els operaris i la que han canviat és la de la
tapa que hi ha a la vorera de davant, no la que fa fressa. Demana que es solucioni.

Voreres brutes del carrer Fermí Vergés: Aquestes moreres s’esporguen cada any per
disminuir la producció. Els serveis de neteja hi van passant de tant en tant amb la
hidronetejadora. Enguany no hi ha hagut gairebé presència de mores.
L’AAVV comenta que sí que ha notat que aquest any les voreres han estat més netes i
hi ha hagut menys mores.
3) Medi ambient
Roures centenaris: Hi estan treballant. Però cal tenir en compte que l’únic motiu pel
qual es talarien i, independent de si estan catalogats o no, és que l’ACA ho requerís
imperativament perquè donen a la Riera. En cap cas cap projecte d’obres municipal
inclourà la tala d’aquests roures. S’explica a l’Associació que quan es cataloguin se’ls
informarà.
4) Obres
Enjardinament en el passeig Pozo Alcón: Entrarà al pressupost del 2019 i s’aprofitarà
per millora el parc infantil. L’anterior reunió es va deixar dibuix perquè l’AAVV pogués
fer aportacions. Encara no ho han valorat, se’ns avisarà per parlar-ne.
Obres de la Riera: En referència a la riera, es van fer dues grans inversions: el Pont de
Maria Mercè Marçal i el Pont de Ronda Vilaseca. A banda de l’obra de la carretera de
Tamariu no hi ha prevista més inversió a la riera aquest 2019.
Passera davant Isabel II per accedir al parc: A Serveis Tècnics no havia arribat mai
aquesta proposta però ho valoren com a positiu i ho tenen en cartera perquè quan hi
hagi habilitació pressupostària.
Banys a la pista de bitlles/skate: En referència en crear rampa i escales al talús que
connecta la pista amb la zona del CME i enjardinar la zona perquè el parc tingui
ombra: té un cost molt superior al previst i no hi ha dotació econòmica aquest 2018. Es
mirarà si pot entrar en pressupost 2019.
Acumulació d’aigua a la Ronda Vilaseca quan plou: el regidor explica que es faran
embornals entre Alfons XII i Ronda Vilaseca perquè es canalitzi l’aigua de pluja cap a
la riera i no s’embassi. També es repararà el despreniment del carrer Vilaseca.
5) Altres
Wifi: La cobertura és molt dolenta dins del local. Fer instal3lació suposaria passar per
la vivenda de sobre perquè no arriba la línia a aquella banda de parc. S’ha comprovat
amb telefònica.
Durant la reunió es comprova que Vodafone i Orange tampoc tenen cobertura.
Es demana a l’AAVV que esbrini com han fet la instal·lació els veïns dels altres locals
per poder valorar altres opcions.

6) Altres peticions per part de l’AAVV
-

-

-

A la cantonada de davant del bar “Los cazadores” a l’avinguda Pompeu Fabra
hi ha un tros de metall, del pal d’una antiga senyal, que sobresurt de la vorera i
la gent hi empassega.
Reiteren que amb els bufadors fan pujar les fulles i la pols i embruten
persianes, portes, entrades, etc. Demanen que vagin amb més compte o que
com a mínim bufin després el que hagin embrutit.
Til·lers davant del Barceló i Matas: amb les boletes caigudes per la tramuntana
els nens rellisquen. Demanen que es netegi.
Cap de Gall: Riera. Hi ha un tub petit i no recull l’aigua. Quan plou s’embassa i
no es pot passar a peu.

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.

