ALCALDESSA ALS BARRIS
DATA

5/06/2014

BARRI

Montesa

HORARI

19:15h

LLOC

Escola Folch i Torres

PERSONES PARTICIPANTS
En representació de l’Ajuntament, assisteixen l’Alcaldessa, Pilar Díaz, Enric Giner,
Eduard Sanz i Maria Mena. Pel que fa als veïns i veïnes del barri Montesa, de les 25
persones seleccionades i convocades aleatòriament, finalment assisteixen 17 veïns i
veïnes dels carrers:






Passatge Ametllers
Bruc
Avda. Cornellà
Serra del Montsec
Sant Jordi






Sant Antoni Mª Claret
Montesa
Sant Gabriel
Francesc Layret

TEMES TRACTATS
 La titularitat de l’espai d’aparcament del Rayo Amarillo, i si aquest és
responsabilitat de l’Ajuntament. Proposta d’instal·lació d’informació dels correcans i tipologia de sancions.
 Presència d’excrements de gossos i de gossos deslligats.
 Proposta d’asfaltar l’aparcament del Rayo Amarillo.
 Disconformitat de la ubicació de la torre elèctrica; proposta de soterrament de
la línia.
 L’aparcament del Rayo Amarillo: zona de festes al cap de setmana. Necessitat
de més presència policial a la zona, i més efectivitat contra aquestes.
 Possible futur de l’aparcament Rayo Amarillo. Proposta de tancament de la
zona amb un mur per impedeixi l’accés. Necessitat de consentiment de tots els
veïns si s’arribés al tancament de l’aparcament.
 Necessitat de presència de panell informatiu d’horaris a la parada de tramvia
Montesa.
 Falta de rètol de la plaça Pere Tomàs, i també de mobiliari urbà.
 A l’edifici Perco, durant l’estiu els treballadors/es posen música a un volum
elevat.
 Arranjament d’un forat, situat a la carretera a l’alçada de la Plaça Santa
Magdalena.

 Responsabilitat de l’Ajuntament de la plaça ubicada a la mancomunitat de
propietaris dels edificis carrer Sant Antoni Mª Claret.
 Situació de la reparació de la paret que afecta a dues comunitats.
 Pivot que interfereix el pas de vehicles d’emergència al carrer Sant Antoni Mª
Claret.
 Es qüestiona si la festa Flaixbac organitzada per l’Ajuntament d’Esplugues és
una activitat adient pels joves; major control sobre aquesta.
 Comunicació més fluïda a les xarxes socials.
 Proposta de canviar el tipus d’arbres de la plaça Gandhi.
 Soterrament de la línia elèctrica a l’alçada del Rayo Amarillo.
 Possibilitat de fer probes electromagnètiques en relació a la torre elèctrica, i
d’informar de la seguretat o perillositat d’aquesta.
 Manca de places a l’escola bressol Montesa.
 El carrer sense nomenclatura està sense asfaltar.
 Futur sobre la nau derruïda al carrer Serra de Montsec i si continua vigent el
pas de vianants davant d’aquesta.
 Falta d’encaix de l’estil arquitectònic del poliesportiu de les Moreres amb la
seva zona.
 Obra inacabada de l’arranjament del carrer Serra del Montsec.
 Estat del projecte del Mercat.
 Caiguda i possibilitat de protegir el petit comerç amb espais per aquest al
municipi.
 Reparació del piló del Passatge Ametllers.
 Reestructuració del pas elevat ubicat a la cruïlla del carrer Mestre Joan
Corrales amb Verge de Guadalupe.
 Mal estat de la vorera al carrer Bruc, on s’ubica l’esplai, a més a més de ser
massa estreta.
 Durant la Festa Major, portals i entrades de pàrquings són utilitzats com a
lavabo.

