Assemblea General Ordinària
A Girona, tretze d’abril de dos mil vint-i-u, a les 19 hores, a
través de ZOOM, el president, Sr. Ramon Ternero, saluda el
regidor de barri Sr. Eduard Berloso i els socis parcipants
i dona per constuïda l’Assemblea General Ordinària de
Socis de l’Associació.

2.2 Pecions pendents
- L’execució de la II Fase d’accessos a la Punta del Pi que
preveu una vorera pels vianants i traslladar el transformador aeri als calaixos habilitats a la pujada.
- La reubicació de l’enllumenat públic dels carrers Castell
Solterra, Palau i Quer i Sant Salvador d’Horta.

A connuació el president presenta l’informe anual amb
els següents punts:

- Eixamplar voreres al carrer Andreu Tuyet i Santamaria. El
president va demanar recuperar el projecte que va quedar oblidat a ﬁnals del mandat passat. També informa de
la reunió de 22 de març amb els tècnics on es va informar que l’actuació comportaria fer el carrer d’un sol sent
(baixada) i mantenir eliminat el cordó d’aparcaments dels
números parells.

1. Balanç econòmic de 2020 i pressupost per al 2021
El president presenta l’arqueig de l’exercici 2020. Exercici
afectat per la pandèmia i destaca les pardes més rellevants:
A nivell d’ingressos: Es van mantenir els ingressos per
socis, cobrats abans del conﬁnament. Van disminuir els
ingressos nets per la venda de loteria respecte de 2019
i també, en no fer-se acvitats al carrer, les subvencions
rebudes de l’Ajuntament.

- Construir el pont Carme-Monlivi. Molt necessari per a
connectar els barris i essencial des de la inauguració del
CAP Monlivi i la construcció de la nova escola Pericot.

De les pardes deﬁcitàries en destaquen dues: Les acvitats, amb un dèﬁcit de 11.085,65 €, ja que hem reduït les
quotes d’inscrits i s’ha pagat tot el curs als professors. I la
revista del barri que vam decidir editar-la assumint el cost
de l’edició i inserint, de franc, els comerços.

La situació dels Projectes parcipats és aquesta:
- Millora de la il·luminació de les cruïlles Pericot / Sant Hipòlit i Avinguda Monlivi / Puigsacalm.
- Construcció d’una vorera en el parterre entre l’aparcament del CAP i la Petanca.

Pel que fa a les acvitats, durant el conﬁnament i ﬁns a
ﬁnal de curs, es van realitzar on-line (Ioga, Hipopressius i
Pilates) i es va pagar al professorat.
Aquest curs 2020-2021, davant la incertesa sanitària, es
van suspendre les acvitats de Coral, Guitarres i Teatre i
vam mantenir Ioga, Pilates, Zumba i Hipopressius, de forma trimestral enlloc de curs sencer, per respectar les mesures del Procicat, i, assumint el dèﬁcit que generava, vam
seguir pagant als professors.
El desembre de 2020 vam donar de baixa el telèfon del
local social. El Local que es va cedir al CAP Monlivi per a
la campanya de la grip i per fer proves PCR.

- Reparar el local social inaugurat el mes de juny de 2005.

El pressupost de 2021 que presentem per l’aprovació per
un import de 26.992,64 € és incert, i dependrà de la possibilitat d’acvitats presencials i a l’aire lliure.
A parr del curs 2021-2022 només es manndran els
grups viables.
L’Assemblea aprova els comptes i el pressupost.
2. Temes de barri
2.1 Pecions ateses
- Redacció del projecte d’arranjament del Jardí de la Riera
Gornau de l’avinguda de Lluís Pericot.

S’informa de la rerada de les pilones de la Plaça Camps i
Arboix, la instal·lació de papereres a diferents carrers i la
instal·lació de bancs al Parc de la Pedra. També que s’han
atès les pecions passades a través de WhatsApp de Sostenibilitat i Seguretat.

2.3 Temes actuals
- Hort urbà de Monlivi: Restem a l’espera de l’autorització
de l’Ajuntament.
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- Hem traslladat a l’Ajuntament la preocupació pels freqüents talls de llum que pateixen les cases unifamiliars de
la Plaça Vicenç Ballester i Camps.

Preguntes que formula el soci José Parra:
Demana podar l’arbre que hi ha a l’inici del c/ Castell Solterra, les branques del qual diﬁculten el pas dels vianants.
Acordem que el Sr. Parra passarà unes fotos a la búsa de
l’Associació de Veïns qui les farà arribar al regidor de barri.

- L’associació ha demanat construir un mur de contenció
a l’anga petanca i una vorera ﬁns a la porta de l’escola.

El Sr. Parra també planteja la situació en què es troba la
plaça interior de la mançana dels ediﬁcis de Dr. Bolós,
Tuyet Santamaria, Castell Solterra i Emili Grahit, descuidada, bruta i on sovint es veuen persones consumint substàncies. Demana si es poden reprendre les actuacions necessàries per a mantenir-la en condicions.
En relació amb aquesta intervenció el soci Sr. Àlex Viñolas
informa que fa dues setmanes hi va haver una reunió de
la mancomunitat, on es va nomenar una escala gestora,
amb la voluntat de reacvar el seu funcionament i recollir les propostes per a fer front a la degradació de l’espai.
Recorda que la ﬁnca és privada però d’ús públic pel que fa
el dret de pas que impedeix tancar-la. En aquest sent es
demana la col·laboració de l’Ajuntament en les propostes
que es facin.

També seguim de prop aquests temes d’actualitat:
- El projecte de “camins segurs”: Pretenen, amb la mínima
obra, adequar els camins ulitzats de forma habitual per
pares i alumnes per arribar a l’escola de forma segura.

El regidor recull la peció per a actuar sempre d’acord amb
els marges permissibles legalment. En relació a la presència de persones sospitoses de consumir demana que es
truqui directament a la policia municipal a qui, pròximament, posarà sobre avís.

- El moviment #RevoltaEscolar que aplega escoles de diferents ciutats. L’objecu és reclamar un entorn escolar
més amable. Hem demanat un arcle a l’AFA Pericot sobre
aquest tema per publicar a la revista del Barri. Aquest divendres a les 16 h faran acvitats al carrer Tuyet.

Pel que fa al nou contracte de neteja, el regidor explica
que properament es penjaran al web les respostes a les esmenes presentades. Pel que fa a la recollida, també es donarà resposta a suggeriments recollits. Destaca que el nou
contracte preveu un dia a la setmana, a tots els carrers de
la ciutat, la neteja amb aigua, cosa que millorarà la imatge
de la ciutat. Pel que fa a Monlivi, la recollida prevista serà
mixta. Servei de porta a porta en sectors amb cases i servei
amb contenidors inteŀligents en sectors amb pisos.

- Pla de Mobilitat Urbana (PMU): Preveu la construcció de
nous carril-bici a l’avinguda Monlivi i Lluís Pericot. El president recomana la consulta del PMU penjada en el web
municipal.
- El projecte de transformació de l’avinguda Pericot davant
l’escola del Pla de Girona, aparegut en premsa. Fa uns dies
l’AVV es va posar en contacte amb la regidora de Mobilitat qui va informar que el projecte encara no estava prou
deﬁnit.

Amb el sistema porta a porta, els veïns trauran cada dia,
a una hora determinada, un cubell amb xip amb un pus
de deixalla determinada. En el moment que es buida en el
camió el xip queda enregistrat.

Aproﬁtant la presència del Sr. Berloso, demanem que ens
expliqui els detalls de l’aplicació del nou contracte d’escombraries al nostre barri. Pel que fa a Monlivi es preveu
la recollida mixta.

El sistema de contenidor tancat preveu que cada veí disposi d’una tarja intel·ligent que li permetrà, els mateixos dies
de recollida previstos en el porta a porta, obrir el contenidor corresponent i dipositar les deixalles.

El president acaba aquest punt informant a l’Assemblea
de la voluntat de l’Associació de guarnir per Temps de
Flors, un entorn molt visible del Barri, i alhora, oblidat per
l’Ajuntament. Ens referim als jardins de la Riera Gornau de
l’avinguda Lluïs Pericot. Indret que té aprovat un projecte
a càrrec dels pressuposts parcipats.

En ambdós casos, en un futur, la voluntat de l’Ajuntament
és que es pagui en funció de la quantat de residus que
es genera.

2.4 Torn obert de preguntes al regidor de barri

Sense més temes a tractar, el president agraeix la parcipació a totes les persones presents i clausura l’Assemblea
a les 20.40 h.

A connuació el president dona la paraula als socis per formular preguntes al regidor.

Visplau, el president.
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