ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILASECA BRUGUEROL, DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2019
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Josep Piferrer
Sr. Pau Lladó
Vocals, per part del Consell:
Sr. José Antonio Aranda
Sra. Roser Laborda
Sra. Dolors Butinyà
Sr. Joan Paguina
Sr. Benito Martínez
Sra. Maria Ayala
Sr. Eugenio Carrasco
Sr. Alfonso Peña
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia:
1) Serveis Tècnics
2) Serveis Municipals
3) Altres
4) Noves aportacions
Comença la reunió a les 20:05 h seguint l’ordre del dia:
1) Serveis Tècnics
- Asfalt avinguda Pompeu Fabra en mal estat: S’ha de fer una intervenció integral, no
només asfalt. S’ha de canviar el sanejament, les canalitzacions d’aigua potable i fer
separativa de pluvials. La intervenció suposa una inversió de 500.000 euros
aproximadament i ara per ara no està en pressupost.
Els veïns pregunten si hi haurà contribucions especials i l’alcalde explica que no n’hi
haurà i que es mirarà de poder incloure a les IFS de 2021.
S’acorda que se’n tornarà a parlar en reunió quan es pugui confirmar l’any d’inversió.
- Obres complementàries a la carretera de Tamariu: Un cop acabades les obres per
part de la Diputació, l’actuació que es farà inicialment és el carril bici (s’aporta plànol
del projecte que està en exposició pública fins el dia 16 de novembre) del carrer dels
plans a la carretera de Tamariu. Es licitarà l’obra el primer trimestre de 2020. És una
obra inclosa en les IFS de 2019. Les voreres comentades anteriorment es faran més
endavant.

Els veïns pregunten si el petit tram entre el carrer Ramir Deulofeu fins el Veritas es
farà o quedarà pendent.
- Enjardinament Passeig Pozo Alcón: Es mirarà abans d’acabar l’any, de convocar a
l’Associació a una reunió amb Serveis Tècnics, per acabar-los d’explicar els detalls.
Les aportacions que es van fer estan recollides en projecte perquè són viables. S’està
aprovant la memòria valorada i la licitació es tramitarà abans d’acabar l’any.
Aquesta actuació, juntament amb la del carrer Josep Irla servirà també per evitar les
inundacions de la ronda Vilaseca.
- Passarel·la davant c. Isabel II per arribar al parc: No s’executarà al 2020 perquè es fa
l’obra a Pozo Alcón i Josep Irla. Queda en cartera per a futures inversions i es tornarà
a portar a reunió quan es tingui calendari.
- Banys a la pista d’Skate: S’ha contractat projecte que es dividirà en 3 fases. Es farà
nova la pista d’Skate i tota la zona, però la barraca i els banys seran la tercera fase. Es
tornarà a portar a reunió quan tinguem més informació.
- Carrer Josep Irla: Aquest 2020 es farà l’obra del carrer Josep Irla (s’aporta plànol per
explicar l’actuació). Es mantindrà la plataforma única, es renovarà l’asfalt, el
sanejament (ja que actualment és de fibrociment), aigua potable, ambdues es farà
escomesa fins a façana de les cases, separativa de pluvials que es conduiran en gran
part cap a la riera pel carrer Alfons XII on també es faran embornals. El projecte està
aprovat definitivament i en breu es licitarà.
2) Serveis Municipals
- Il·luminació Torre Vilaseca: ja s’ha executat, s’han col·locat 6 focus de 19 wats
encastats a terra, que han tingut un cost de 4.600€. L’associació comenta que ha
quedat molt bé, tot i que no és el que demanaven i han hagut d’esperar més d’un any
perquè s’executés. El motiu de la seva demanada és que no hi haguessin punts
foscos. La solució executada il·lumina molt millor del que demanaven sempre i quan
no es cometin actes vandàlics i les trenquin. Estan conformes.
- Riera Cap de Gall: En les properes pluges s’irà amb el regidor per mirar què passa
perquè a banda del tub, la resta d’aigua s’hauria d’escola al reg que hi ha.
L’associació demana que es netegi la riera, que està molt plena i no recull l’aigua quan
plou.
3) Altres
- Confusió als navegadors entre Ronda Vilaseca i carrer Vilaseca: l’ajuntament ha fet
incidència a Google Maps. A nivell de geoportal és correcte i l’ajuntament no té accés
a la plataforma de google més que fent una incidència com pot fer qualsevol particular.
Els veïns els preocupa principalment perquè fins i tot les ambulàncies confonen
l’adreça i això suposa un risc.
- WIFI al Local Social: la setmana que ve, s’informarà a l’Associació de com es pot
solucionar. Ens expliquen que el propietari del local del cantó ja va fer l’obra per portar
tub amb cable de la caixa del carrer de darrera al seu local i dóna permís perquè
passem cable pel mateix tub. Informàtica valorarà si és viable.
4) Noves aportacions
- Riera de Vilaseca: l’Associació comenta que a banda d’estar bruta, hi havia un
projecte inicial que constava de tres fases: la primera, ja executada amb un cost
aproximat de 180.000€, és la que anava dels mossos d’esquadra al CME, la segona

va de la carretera de Tamariu al pont de Ronda Vilaseca i la tercera del pont fins al
carrer Vilaseca. El projecte era de 2005 i no s’ha executat ni la segona ni la tercera
fase i continuen reclamant que s’ha d’executar.
L’alcalde explica que no hi ha pressupost actualment per executar-les tot i que
urbanisme ho té sobre la taula.
Quan ens reunim pel projecte d’enjardinament de Pozo Alcón es parlarà també de la
valoració econòmica de les dues fases pendents però no està en calendari.
- L’obra de la carretera de Tamariu (carretera) s’està descalçant. S’informarà a serveis
tècnics per a què s’ho vagin a mirar.
- Informen que han tornat a brotar les plantes invasores a Puig de’n Pons fins a cap de
Gall i que punxen molt. Es farà saber a medi ambient per a què tornin a actuar.

A les 21.45h finalitza la sessió ordinària de l’Associació de veïns de Vilaseca –
Bruguerol.

