ACTA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CAMP D’EN PRATS, DEL DIA 13
DE DESEMBRE DE 2021
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Josep Piferrer
Sr. Pau Lladó
Vocals, per part del Consell:
Sra. Maria Colomer
Sr. Albert Fontfreda
Sr. Martí Reig
Sr. Ricard Avellí
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia:
1) Serveis Municipals
2) Policia Local i Mobilitat
3) Qualitat Urbana
4) Noves aportacions
Comença la reunió a les 18:05 h seguint l’ordre del dia:
1) Serveis Municipals
Llumenera darrera els contenidors. Llum massa tènue i il·luminació passadís central
Camp d’en Prats: Ja està canviada la de darrera dels contenidors i la il·luminació del
passadís central està col·locada. Els membres estan conformes.
Reg que va amb aspersors: Es va demanar que es revisés per veure perquè quedaven
zones sense regar. D’altra banda, informar que el reg de principis d’octubre fins a
març/abril es desactiva i per això no funciona. Els membres reiteren que el reg no
funciona bé. A l’estiu moltes zones estaven recremades per manca de reg. Ara amb les
pluges està bé però continua presentant problemes.
Parterres i panots del carrer Sagunt: Ja es va arreglar.
Sorral del parc infantil i recollida de tota la terra escampada pel parc: Es comenta als
membres que necessitem una resposta consensuada pels membres de si eliminem el
sorral i col·loquem un nou joc infantil o no. Si el mantenim no s’anirà recollint la sorra
que quedi escampar-la. En cas d’eliminar-lo s’aprofitaria per recollir-la per evitar la pols.
Els membres decideixen sotmetre-ho a votació i tots els presents voten per majoria
eliminar el sorral, recollir la terra del parc i instal·lar un nou jo infantil pels més petits però
que no sigui de cordes.

Pista de bàsquet: S’ha de destinar una partida de cares a l’any vinent per posar sauló
compactat a la pista. Aquest 2021 hem tingut força encàrrecs de tractament d’espais
amb sauló compactat i ens hem quedat sense partida passat l’estiu. Només es pot fer
amb sauló compactat perquè no hi ha cap altra actuació efectiva en aquest sentit.
Els membres estan conformes.
Informe tècnic en referència al pi que es mou al parc infantil: Es llegeix l’informe emès
al 2019 a la reunió. Els membres demanen que es faci un nou estudi amb l’informe
corresponent, donat que després d’aquest informe va haver-hi el temporal Glòria i ha
quedat molt debilitat. Els preocupa la seguretat i volen saber si l’arrel pivotant està bé.
S’adquireix el compromís de demanar a l’empresa que tornin a analitzar la situació i
emetin informe corresponent.
Monòlit de ferro: S’ha sanejat i reparat les planxes i s’ha pintat.
Els membres es queixen que no ha quedar bé. Es veu el pedaç, enlloc de retallar el tram
a substituir és una planxa sobreposada a l’altre i quan t’acostes es veu molt malament.
El regidor comenta que ens ho mirarem per solucionar-ho.
Aprofiten per comentar que hi manca un vidre i alguns són esquerdats.
Barreres arquitectòniques zona plaça Catalunya: S’està acabant de fer, queda pendent
per acabar adequar la vorera que dóna al somdedós.
Tobogan gran del parc: Es canviarà per un de nou entre desembre d’enguany i gener
de 2022 per un de similar.
Necessitat d’un nou embornal: S’està mirant per veure si és factible.
Papereres del carrer del Bruc: S’han substituït.
Escocells Ramón Llull i Balmes: Amb el romanent de tresoreria s’han fet els escocells
d’aquests dos carrers amb la voluntat de millorar la mobilitat a peu de la zona.
2) Policia Local i Mobilitat
Pas de vianants cantonada entre carrer del Bruc i carrer Sagunt: Es va pintar a l’octubre.
Càmeres d’ambient amb vídeo vigilància: Es col·locaran en breu.
Senyal cantonada Sagunt amb Bruc (Santa Lucía): S’hi ha posat un topall de goma per
a què no doni cops a banda de desplaçar-la tot el que ha estat possible.
Topalls de plàstic aparcament zona blava: El regidor exposa la situació actual: s’està
treballant amb l’escola i els tècnics per a la pacificació de l’entorn del Vedruna per trobar
el millor sistema per fer entorns escolars segurs. És a dir, que es pugui deixar la maina
aprop però no a la porta amb el cotxe.
Hi ha diverses propostes a la taula, tot i que aquesta zona és molt complexa donada
l’afluència de trànsit al ser en Ple centre. Fins que no es prengui una decisió no es
col·locaran topalls ni similar, tot i que sabem que els cotxes envaeixen la vorera. Quan
es determini com procedir s’informarà.

Llum intermitent de la senyal del pas de vianants c. Barris i Buixó: Està espatllada, es
substituirà per una normal perquè l’altra banda no té sol tampoc.
Embussos pels autobusos que paren: Es va descartar la prova pilot perquè es va provar
el gir de camions i no es pot fer bé. S’han tret les jardineres al costat del parterre per tal
d’alleugerir el trànsit existent quan el bus fa la parada, i també s’han retirat les boles de
formigó de la punta i s’ha acondicionat l’espai lliure d’aparcament per a motos amb la
corresponent senyalització.
Noves jardineres enlloc de pilones: Juntament amb l’entorn de l’escola Barceló i Matas,
s’ha fet una compra de diverses jardineres que són el mateix material que les pilones.
Es tracta d’una prova pilot que té com a voluntat embellir, mica en mica, el poble. S’ha
plantat flor de temporada a dins. Aquestes jardineres estan fetes amb un material 100%
reciclat i les tires blanques són reflectants.
Paral·lelament es van traient totes les jardineres de formigó del municipi que estan a la
via pública perquè un element d’un material dur com aquest no pot estar a la via pública.
3) Qualitat Urbana
Resolució dels dubtes plantejats sobre l’estudi de residus:
-

Els contenidors sí aniran xipats. Quan es faci l’entrega als ciutadans es
demanaran les dades del titular o del domicili i els contenidors aniran vinculats
així.
- En quant al tancat de trastos (no el de contenidors). El plantejament amb el del
camp d’en Prats és retirar-lo, probablement abans de la nova implementació del
nou contracte de residus. D’altra banda, es volen instal·lar càmeres per vigilar
les infraccions. La resta de tancat no es pot eliminar perquè quedarien tots els
contenidors a la vista.
Cal tenir en compte que el contracte es licitarà aquest proper any i, sinó hi ha
complicacions, a final d’any es començarà a implementar. Cal esperar a que es pugui
implantar.
4) Noves aportacions
-

-

Volen que els confirmem que la poda dels plataners del carrer Sagunt es farà el
primer trimestre de 2022 tal i com es va acordar. Aquest any amb l’actuació que
s’ha realitzat no han tingut cap problema a les vivendes.
Tancat de contenidors: el tancat i el terra estan molt bruts, hi ha oli per terra,
s’hauria de netejar.
Demanen si es pot retirar el contenidor d’oli usat. No està en bones condicions i
suposa molts problemes.
Demanen que quan es netegen els contenidors per dins es netegin les tapes
també perquè no es fa.
Es queixen de la neteja viària del voltant del Camp d’en Prats. Les voreres no
s’escombren mai. Han parlat amb la persona que hi passa i els hi diu que té una
zona molt gran i no pot fer-ho tot. S’hauria de mirar quina ruta hi ha establerta a
la zona.
S’hauria de comprovar bé quines zones s’han de replantar al febrer: el parterre
on hi ha la mà de’n Candelària i el del costat (banda i banda d’escala que dóna

-

a Vedruna) no hi ha res plantat, només es veu el reg, les zones noves que es
van replantar, com que no s’han regat torna a estar malmenat.
Demanen que es retiri el reg antic del parterres que dóna al carrer Sagunto,
perquè sobresurt i es veu malament i ja no té cap funció.
Demanen que es canviïn els bancs de pedra que queden per bancs de fusta.
L’embornal de davant de Santa Lucía fa molt mala olor, no s’ha solucionat i el
que dóna al tancat de trastos també.
Els embornals són plens de fulles.
El mirall entre el carrer del Bruc i Sant Sebastià és tort.
S’ha pintat un nou pas de vianants per travessar del parc a l’altra banda de la
lluna i ara davant del pas hi ha el rètol de l’IPEP sobre comerç i s’ha d’esquivar.
Demanen que es desplaci.
Ha marxat la terra i hi ha molt desnivell a la zona entre els WC públics del
Botavara i els Xiprers, fa molt de graó, s’hauria de reomplir.
Darrera de la font sempre és moll hi ha quelcom que perd aigua, o la font o el
sistema d’aspersors (pujant les escales a l’esquerra).
La majoria de llums de nadal del carrer Sagunt són foses, ja les col·loquen foses
d’un any per l’altre. Demanen que es reparin.
Manquen de nou molts arbustos, torna a haver-hi mols forats.

A les 20.10h finalitza la sessió ordinària de l’associació de veïns del Camp d’en Prats.

