JORNADA DE TREBALL AMB ELS VEÏNS/ES DEL SECTOR OEST
ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELLS DE BARRI

DATA: 9 de maig de 2022
LLOC: Centre de Recursos de la Gent Gran del municipi de Salt
HORA: 19:00 hores
_____________________________________________________________________________

Assistèixen per part de l’Ajuntament de Salt:
-

Carles Gras (Cap de Gabinet d’Alcaldia)
Berta Soler (Arquitecta Tècnica Municipal)
Sílvia Rigau (Administrativa)

Comença la reunió a les 19:00h seguint l’ordre del dia:

•

Breu repas dels punts presentats durant la reunió del passat 05.04.22 per als assistents
que no varen assistir-hi:
1) PRESENTACIÓ DE L’EQUIP I EINES DE TREBALL
2) PRESENTACIÓ DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTANADA
3) EXPLICACIÓ DE CALENDARI PROPOSAT

•

Treball conjunt de les 2 propostes del sector OEST
1) IDENTIFICACIÓ I DISCUSSIÓ DE LES PROPOSTES DE MILLORA DELS ESPAIS
ESCOLLITS PER AQUEST SECTOR

Es recorda a tots els assistents que tota la informació relativa a participació ciutadana es pot
trobar al portal de participació ciutadana del web municipal a:
•

https://www.viladesalt.cat/participacio/

S’identifiquen dos espais: solar de la Gasol (aproximadament 8.000m2) i tram de passeig
Països Catalans situat a davant del Pavelló Municipal d’Esports (aproximadament 3.000 m2).

SOLAR davant dels pisos de la GASSOL:

Propostes entrades a través del portal de Participació Ciutadana i exposades a la reunió:
-

Construcció d’un pàrquing de vehicles (amb delimitacions pels vehicles,
enllumenat, etc.) i eliminar aparcament actual a la Plaça de la Vila.
Ampliar del parc infantil ja existent
Construcció d’un pipican
Habilitar/reservar un espai per a un camí de sortida pel barri vell.

Propostes suggerides per veïns i/o veïnes durant la reunió:
-

Construcció d’una àrea per autocaravanes (amb sortidors d’aigua i llum i
condicionat expressament) dins de l’espai de l’aparcament.
Dignificar i condicionar l’espai com a zona verda (amb arbres, bancs, camí
peatonal...) i només fer un petit pàrquing
Pipican per reduir l’aparició d’excrements a la resta de zona verda
No ampliar el parc infantil, sinó arreglar-lo i netejar-lo
Camí d’accés per vehicles per la rampa de l’autopista
Fer vorera a la zona del parc infantil que delimita amb el carrer.

Durant la reunió també es va manifestar que a la zona d’aparcament actual hi ha dos
furgonetes des de fa molt de temps que s’han de retirar urgent. Amb data 27.04 la policia local
confirma que ja estan retirades.

ZONA LATERAL DEL PASSEIG DELS PAÏSOS CATALANS (pavelló municipal)

Propostes suggerides per veïns i/o veïnes durant la reunió:
-

Assegurar la zona amb matolls o una tanca perimetral per assegurar que els
nens hi poden jugar sense perill.
Col·locar bancs en semi-cercle per afavorir la comunicació entre els veïns/es
Col·locar taules de formigó amb jocs de taula (per exemple escacs)
Col·locar jardineres amb plantes aromàtiques
Canviar el nom del passeig a: passeig de la Gent Gran
Millorar el carril bici (passar-lo a la part que queda entre els arbres i la paret
actualment sense cap ús i recuperar espai al passeig de terra)
Posar un bar-terrassa com a espai de trobada amb música en directe en petit
format.
Moure el parc infantil o recondicionar-lo
Fer un parc de salut o reacondicionar l’actual.

Es comenta als assistents que si durant els propers dies tenen noves propostes o parlen amb
algú que vol fer aportacions, o desitgen proposar noves ubicacions per a futurs consells de
barri ho poden fer en qualsevol moment des de l’apartat de participació ENVIA LA TEVA
PROPOSTA :

https://www.viladesalt.cat/formulari-consells-barri/

Al final de la reunió es recullen diverses queixes / propostes de veïns amb relació a diferents
elements del barri escriptors / barri vell. Es recorda als assistents que el circuit de queixes i
suggeriments d’elements puntuals o particulars (per exemple el cas de les furgonetes abans
esmentat) es resolen ràpidament si es tracten a través del sistema de queixes OQSP des del
web municipal
•

https://www.viladesalt.cat/ajuntament/servei-datencio-a-la-ciutadania/oqsp/

Els equips tècnics municipals analitzaran les propostes i la seva implementació per poder fer el
retorn a tots els veïns i veïnes el tercer trimestre de 2022.

A les 20:30 finalitza la reunió del consells de barri del sector oest.

Amb el suport de:

