ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILASECA BRUGUEROL, DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2020
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Josep Piferrer
Sr. Pau Lladó
Vocals, per part del Consell:
Sr. José Antonio Aranda
Sra. Dolors Butinyà
Sr. Joan Paguina
Sra. Maria Ayala
Sr. Alfonso Peña
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia:
1) Serveis Tècnics
2) Serveis Municipals
3) Medi Ambient
4) Altres
5) Noves aportacions
Comença la reunió a les 20:05 h seguint l’ordre del dia:
1) Serveis Tècnics
S’inicia la reunió mencionat les inversions que no tenen pressupost per aquest any
2020 i que es tornaran a parlar en l’última reunió anual:
Avinguda Pompeu Fabra. L’alcalde comenta que es mirarà que es pugui
executar al 2021.
Passera davant Isabell II per arribar al parc.
Banys de la pista d’skate (tercera fase).
Ronda Vilaseca.
- Obres complementàries a la carretera de Tamariu: Ja està adjudicat a Giralt i es
comencen les obres aquest mes de març (carril bici). El petit tram entre el carrer Ramir
Deulofeu fins el Veritas també s’acondicionarà i es pintarà.
- Enjardinament Passeig Pozo Alcón: Ja està adjudicat a Aglomerats Girona i es
començarà l’obra també el s de març d’acord amb el dibuix final que s’aporta. Es mira
amb l’AAVV i s’hi troba a faltar les pistes de bitlles i els aparells de gimnàs per a la
gent gran. Es comentarà amb Serveis Tècnics.

Aquesta actuació, juntament amb la del carrer Josep Irla servirà també per evitar les
inundacions de la ronda Vilaseca.
- Carrer Josep Irla: També s’ha adjudicat a Giralt i també comença aquest mes de
març (les especificacions són les del plànol que es va comentar a la darrera reunió.
2) Serveis Municipals
- Balda Torre Vilaseca: ja s’ha reparat i s’ha netejat abans de tancar. Les llums
encastades a terra sembla que funcionen bé i de moment no hi ha hagut cap
incidència al respecte. L’AAVV estan conformes.
- Pintura escampada davant el magatzem a la pista d’skate: ja s’ha netejat. El terra ha
quedat parcialment tacat. No se sap d’on ha sortit la pintura ni qui l’ha escampat.
- Riera La Tortuga: Es va netejar sencera del camí de la deixalleria fins al camí dels
Plans.
3) Medi Ambient
- Plantes invasores Cap de Gall: al desembre es va fer manteniment i es van eliminar
els rebrots. Es va controlant i de tant en tant s’aniran eliminant.
4)Altres
- WIFI al Local Social: encara estan buscant solució.
- Festa Barri i convocatòria de subvencions: es demana opinió dels membres de
l’Associació i si va quedar algun dubte de la reunió explicativa.
El sr. Paguina explica que s’han de reunir per parlar-ne i prendre decisió de si aquest
any fan festa o no.
- Plaça Sant Jordi: el regidor de Serveis explica que arrel de la petició d’una veïna s’ha
anat a mirar la Plaça de Sant Jordi per millorar-la en quant sigui possible, adequant els
gronxadors, mirant zones d’ombres, recuperant les pistes de petanca, etc. El que s’ha
fet treure de manera urgent perquè comportava risc són les peces rodones de ciment
(tenien cantons vius).
4) Noves aportacions
-

-

L’AAVV demana si es podria fer un parc vial per la mainada als terrenys de
davant d’on hi ha els contenidors (a la punta de Pozo Alcón). També demanen
si aquest camp és municipal.
També demanen que es faci saber a Serveis Tècnics que a la proposta de
Pozo Alcón manquen les 4 pistes de bitlles i els aparells de gimnàs per a la
gent gran. Comenten que estaria bé posar un parell d’aquells pedals per fer
exercici asseguts als bancs. Es mirarà la viabilitat.

A les 21.25h finalitza la sessió ordinària de l’Associació de veïns de Vilaseca –
Bruguerol.
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