Reunió AAVV LA SELVA - AJUNTAMENT S. FOST. JUNY 2018

Des de la Junta de la Associació, hem estat treballant i preparant les diferents propostes
que ens heu fet arribar i que finalment hem traslladat en la reunió que celebrem el
passat dia dotze, amb la regidora d'Urbanisme Margarita Santos i el Tècnic Municipal
Manuel Rubio, sent acollides aquestes positivament i que aquí us exposem breument:

A/. L'Estat actual i Suggeriments per Mesurades Seguretat (barreres)
En primer lloc els veïns manifestem l'alt grau de satisfacció i acolliment de la
implementació de les mesures adoptades i després de diverses peticions veïnals
traslladem les propostes remeses pels nostres associats i veïns:
• Es proposa la instal·lació de senyals d'advertiment de “zona
videovigilada” en diferents ubicacions estratègiques a manera dissuasòria.

• Es proposa un augment del *patrullaje i un major control de vehicles
estacionats prop de vials forestals.
• Es proposa la instal·lació d'un panell informatiu en els accessos
a les urbanitzacions tipus LED que proporcioni informació actualitzada
de interes urgent : Averias, Talls subministraments, Incendis...

B/. Proposada Creació Mesa de Seguretat i Civisme
A la nostra Assemblea del passat mes de novembre, es va acordar traslladar la proposta
de creació, d'una Taula de Seguretat Ciutadana i Civisme per als nostres barris, amb la
finalitat de crear una via de comunicació directa i àgil, amb la qual coordinar i gestionar
els problemes denunciats pels veïns en aquestes matèries i amb l'adreça i suport del
nostre Ajuntament.
Tots els veïns concloem que la potestat reglamentària municipal és un instrument bàsic,
per canalitzar la convivència ciutadana, no sent possible promoure un entorn de
seguretat i civisme on la convivència estigui absent.
Així, des d'aquest punt de vista, es fa evident la necessitat
nostre Ajuntament, que coordini i conjumini a les diferents
entitats socials implicades, per promoure coordinadament la
de mesures, que garanteixin la protecció de la seguretat i
nostres veïns.

d'un òrgan promogut pel
administracions, actors i
implementació i execució
els drets i llibertats dels

És per això que els veïns PROPOSEM una TAULA DE SEGURETAT CIUTADANA I
CIVISME, amb dues línies d'Actuació :

1- SEGURETAT CIUTADANA. Robatoris /Furts
Prevenció delictes
Campanyes Seguretat preventives (incendis.......)
Usurpació Propietat : FENOMEN OKUPA
...................

2- CIVISME.

Conductes Espais Públics. Infraccions. Intervencions

Degradació Entorn Natural : Abocaments Incontrolats
Pintades. Grafits...
................
Ús Inadequat Espai Públic: Actes Vandàlics
Activitats NO autoritzades en zones residencials
....................

Actes Incívics que pertorben la convivència ciutadana:
Activitats festives descontrolades
Contaminació acústica / Sorolls i olors insalubres
Prohibicions en relació animals domèstics
Consum d'alcohol en via pública
Abandó o rentat de vehicles en via pública
Realitzar activitats pirotècniques o fogates
..................................

C/. Propostes de Participació Democràtica (processos Participatius)

Després de la proposta de promoure un procés participatiu al Carrer Aragó, us
traslladem. una iniciativa sorgida en l'última Assemblea Veïnal i que consisteix que el
Ajuntament, ens permetés proposar i decidir sobre una part de les actuacions de millora
i manteniment que es tinguin previst executar als nostres barris, donant veu als veïns.
En aquest aspecte, l'Associació tan sols pretén canalitzar i traslladar les demandes
veïnals en aquestes matèries i per les quals es tindrien en compte els paràmetres que
prèviament indiqués el Ajuntament, fomentant d'aquesta forma la conscienciació i
participació veïnal.
Volem destacar les diferents necessitats que els veïns dels barris de Mas Corts i Mas
Llombart tenim respecte a veïns del nucli urbà, doncs en el nostre cas, el sentir col·lectiu
no està tant en la necessitat de precisar equipaments o serveis, com SI en un mantenint
real i periòdic de les nostres infraestructures i protecció del nostre entorn, doncs els
nostres barris tenen un ús exclusivament residencial.

D/. Difusió Pla de Prevenció Incendis i Fenòmens Naturals

Des de l'última campanya de prevenció en matèria d'incendis, als nostres barris s'ha
produït una gran mobilitat dels residents, incorporant-se nombrosos nous veïns que
manifesten un gran desconeixement a l'una que gran interès per conèixer dels plans de
de prevenció d'incendis i d'emergències... fins i tot es desconeix la ubicació dels centres
de recepció habilitats per a cas d'incendi....
És per això que proposem una revisió del pla d'actuació vigent així com una renovada
difusió, a la qual nosaltres com a Associació col·laborarem a difondre al màxim en
interès de tots.

E/. Proposta d'Ús Descampat al accés Mas Llombart Nord
Després de l'oferta d'ús a la nostra AAVV del descampat situat en Mas Llombart Nord
pel Ajuntament, la Junta ha acordat sol·licitar el seu ús pel exercici de les activitats
pròpies de l'Associació i unes altres d'interès veïnal, al que seria necessari que
prèviament s'adeqüés el terreny formant un paviment anivellat que permeti l'exercici de
diverses activitats i a l'una se li dotés d'una caseta de servei on poder dipositar utillatge
divers per la organització d'activitats. L'Associació es comprometria a custodiar les claus
d'accés al recinte i exercir les activitats que els veïns proposin en atenció a l'interès
general.

F/. PETICIÓ D'ACTUACIONS URGENTS ALS NOSTRES BARRIS
• Escomeses aèries telèfon
• Forats paviment i clavegueram
• Arranjament entrades
• Contenidors
• Panell informatiu

S'adjunta un PDF amb totes les peticions detallades.

Concloem aquesta reunió, emplaçant-nos pròximament, per constatar l'acceptació i
evolució de les propostes presentades.
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