RELACIÓ DE TEMES PENDENTS AL PLA DE L’AVELLÀ
ACTUALITZAT AMB DATA 15.03.2018
a) Gats.

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

a. 30/05/2017. Informem a sr. Mir. del punt de vista de veïns.
b. 26/07/2017. Possibilitat de trasllat o gatera
c. 08/11/2017. Parlat amb la protectora. Possible trasllat de mica en mica. Controlarem reacció, si hi ha.
d. 01/02/2018. L’Ajuntament no ha fet res.
e. 15/03/2018. Pendent contacte de la Regidora de Sanitat amb l’APAC.
Il·luminació.
a. 30/05/2017. Informem a sr. Mir que hi ha espais amb molt poca llum.
b. 26/07/2017. Detectar puntos ciegos y comunicarlos. Ellos tienen detectados 9.
c. 08/11/2017. Després de la poda es començarà a detectar i millorar els punts detectats. Poda comença mig Nov.
d. 01/02/2018. No tenim notícies d’actuació.
e. 15/03/2018. La setmana del 19-23 de març hi haurà una inspecció con junta de l’AAVV amb l’Ajuntament.
Pistes esportives.
a. 30/05/2017. Informem a sr. Mir que les pistes del Parc de la Nova Cançó necessiten repintar-se.
b. 26/07/2017. Están pendientes de subvención
c. 08/11/2017. Inclòs al pressupost 2018, nou paviment, nou pintat, xarxes i tanques..
d. 01/02/2018. Previst primavera 2018.
e. 15/03/2018. Pendent de realització, però ja aprovat en pressupost 2018.
Registres de Telefónica.
a. 30/05/2017. Informem a sr. Mir de deficiències en registres i rates als de terra (queixes de veïns).
b. 26/07/2017.Reclamarán a Telefónica.
c. 08/11/2017. Han fet reclamació per segon cop, afegiran els registres verticals.
d. 01/02/2018. Arreglat un registre, la resta continua pendent.
e. 15/03/2018. Informat l’Ajuntament.
Zona Verda.
a. 30/05/2017. Demanem a sr. Mir si hi ha canvis. Contesta que tot segueix com l’any passat.
b. 26/07/2017. Pendiente reunión antes de verano 2017. Peticiones de la AAVV hechas.
c. 08/11/2017. Pendent reunió Maig 2018.
d. 15/03/2018. Volen renovar el Conveni amb Cabrils. Sol·licitat beneficis per a familiars.
Contenidors de brossa.
a. 30/05/2017. Informem a sr. Mir de contenidors mal situats.
b. 26/07/2017. Seguir con el soterramiento y sustitución de los denunciados por nosotros,
c. 08/11/2017. Illa de Montblanc passa a rambla. Es farà una tercera.
d. 01/02/2018. Fets els tancaments de fusta a la Rambla amb l’oposició de l’AAVV
e. 15/05/2018. Cap rectificació.
Invasió de plantes
a. 30/05/2017. Informem a sr. Mir que hi ha moles plantes privades que envaeixen voreres
b. 26/07/2017. Agents cívics controlarán.
c. 08/11/2017. Es fa actuació i amb la poda es podaran els denunciats.
d. 01/02/2018. ??????
e. 15/05/2018. L’Ajuntament diu que s’han fet actuacions, sense concretar.
Velocitat a la Rambla dels Vinyals.
a. 26/07/2017. Harán el próximo Lunes un control de Radar en la zona y según resultados adoptaran las medidas.
b. 08/11/2017. S’ha fet un control, 5% superior a 50, casi 50% superior a 40. Es posarà un semàfor de cares.
c. 01/02/2018. Pendent del semàfor.

i)

d. 15/0372018. S’ha demanat pintar al terra la senyal de 30.
Rejas avda. Burriac, residuos y soroll.
a. 26/07/2017. Se limpiarán residuos y eliminarán el ruido.
b. 08/11/2017. Es tornarà a fer una actuació perquè el soroll continua.
a. 01/02/2018.No s’ha fet res.
b. 15/0372018. Sense actuació.

MANTENIMENT DEL PLA
a) Herbes en voreres.
.26/07/2017.Neteja periòdica (3-4 vegades a l’any) de voreres i calçades (als talussos d’aigua) per treure la proliferació
de males herbes.
.08/11/2017 No es va comentar.
b) Sequera als escocells.
.26/07/2017.Els arbres no es reguen mai i es troben molt malmesos, amb les fulles a punt de caure.
.08/11/2017. No es va comentar.
c) Escocells.
.26/07/2017.Hi ha molt escocells que han desaparegut, mentre d’altres estan descol·locats, principalment a la Rambla
dels Vinyals, però també als carrers.
.08/11/2017. No es va comentar.
d) Carrer Montcabrer.
.26/07/2017.Estudiar la possibilitat amb Vilassar de fer-la d’un sol sentit, ja que es massa estreta, hi ha hagut incidents .
.08/11/2017. Vilassar asfaltarà juntament amb carrer Fleming (+ ampliació voreres).
.01/02/2018. Sol·lucionat l’asfaltat.
e) Rajoles en voreres.
.08.11.2017. S’entreguen fotografies de espais on una o més rajoles del terra han desaparegut o es troben fora de lloc.
.01.02.2018. No s’ha fet res.
f)

Actuació general sobre àrees verds (MANTENIMENT DEL PLA)
.08.11.2017 . Al febrer 2018 es fara un replanteig general d’arbres, gespa, reposició, flors, tanques verds, etc, per
acabar màxim al març.(Inclou Pipicans, Plaça Santiago Rossinyol, Plaça Nova Cançó, franja gespa Rambla, franja costat
cases Rambla, Branques d’arbres, manca d’arbres)
.01/02/2018. Encara pendent.
15/0372018. Fet.

