ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PUNXA, DEL
DIA 16 D’OCTUBRE DE 2017
ASSISTENTS:
President, per part de l’Ajuntament
Sr. JOSEP PIFERRER
Vocals, per part de l’associació
Sr. ALFONSO GALEOTE
Sr. FRANCESC SALELLAS
Sra. GREGORIA BUSTOS
Sra. ELENA CARMONA
Sr. JOSÉ MORENO
Tècnics
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia
1) Mobilitat
2) Medi ambient
3) Obres
4) Altres
5) Altres peticions per part de l’AAVV
S’inicia la reunió a les 8 del vespre al Local Social de l’Associació de Veïns de la
Punxa seguint l’ordre del dia previst conduïda principalment pel regidor Lluís Ros:
1) Mobilitat
PLACES DISCAPACITATS. Es comprova que encara no s’han escurçat tal i com es va
acordar. Es farà en breu.
CIRCULACIÓ DE VEHICLES DAVANT DEL LOCAL. Ja es tenen les pilones per evitar
l’accés. La de la dreta serà movible per tal que l’associació tingui accés per carregar i
descarregar per la festa. S’acorda ubicació amb l’AAVV i es demanarà a mobilitat que
demani la col·locació.
APARCAMENT DAVANT LA PLAÇA DE LA PUNXA:. S’ha de retirar la senyal existent
a la jardinera d’entrada.
APARCAMENT- Des de mobilitat no veuen clara la proposta per part de l’AAVV
d’inhabilitar les dues places de la vorera de davant de l’obrador de Can Duran perquè
seria legalitzar que aparquin en bateria al càrrega i descàrrega. El que es farà serà
ampliar el càrrega i descàrrega però obligaran a les furgonetes a aparcar en línia. Els
veïns comenten que sobretot el vespre es complica aparcar i passar.
APARCAMENT DE LA ZONA DE LA PLAÇA José Barba Ramos “Pepe” S’explica que
no és un terreny urbanitzat i que per tant encara no es pot reordenar l’aparcament fins
que no finalitzi la urbanització. El regidor Lluís Ros afegeix que la zona pendent
d’urbanitzar té com a propietari majoritari el BBVA. El banc vol vendre però no vol
invertir, però no poden vendre si no fan la urbanització dels carrers. S’estan fent

gestions per a què finalitzin la urbanització. En el cas que no ho fessin, l’ajuntament ho
faria de manera subsidiària i es facturaria el cost a l’entitat bancària.
2) Medi ambient
RATES I SERPS. El regidor Lluís Ros explica que les incidències amb rates les tracten
cas per cas. S'han de localitzar els focus (poden sortir del clavegueram si ha plogut) o
pot haver un focus o refugi com per exemple una parcel·la abandonada (en el segon
cas es fan requeriments als propietaris). De la zona s'han fet tractaments per una
queixa del c/ Andalusia - País Valencià. També s'ha actuat al carrer Vall d'Aran.
Amb la presència de serps per si soles no fem res, estan protegides i la seva
presència no està associada a l'existència de brutícia , no suposen un problema de
salut pública al contrari són indicadors de la bona qualitat dels ecosistemes.
L’AAVV exposa que contactarà amb medi ambient quan es detecti un focus concret de
rates.
RETIRADA CONTENIDORS DE LA ZONA DE DAVANT DE L’ESCLAT. S’explica que
ja s’ha informat a l’empresa perquè recullin les bosses que hi hagi i durant una
temporada es vigili. No hi hauria de llençar escombraries cap particular perquè en
aquell sector només hi ha l’Esclat.
ESCOMBRARIES. L’alcalde, Josep Piferrer, explica quines millores hi ha previstes de
cares a l’any vinent amb les escombraries: tancat expressos per posar-hi mobles i
trastos vells en diferents punts on hi ha ja dotació de contenidors, enfustissats perquè
els contenidors no quedin tant visibles, càmeres en punts negres on es detectin
abocaments de deixalles descontrolades fora dels contenidors entre d’altres coses. Es
mantindrà informada l’associació.
L’AAVV comenta que no es deixen bé els contenidors ni falcats. El camió els deixa mal
posats (c/València amb c/Flaçà). A més en aquesta zona es desborda el plàstic.
3) Obres
REFORMA DEL LOCAL. El regidor Lluís Ros explica que s’han estat fent proves amb
els rellotges de la ventilació del Local per la queixa d’humitats. Sembla que és més un
problema de ventilació i condensació que ha quedat resolt augmentant les hores de
ventilació forçada del Local. De totes maneres s’irà vigilant.
CARRER ANDALUSIA i CARRER MÚRCIA. Encara no hi ha projecte pel carrer. El
regidor Lluís Ros explica la situació de pressupost i prioritzacions. No té data fixada.
MANTENIMENT D’ESTRUCTURES ALS PARCS: Es mirarà de tancar el parc infantil
que demana l’AAVV però no hi ha temporalitat fixada.
HUMITATS A GARATGE C/BISBAL PEL PARC DE LA PUNXA. Després de la queixa
recollida de l’AAVV, serveis tècnics ha mirat l’exterior però no ha detectat cap
problemàtica. Es demana un telèfon de contacte que es facilitarà a Serveis Tècnics
perquè puguin quedar amb la propietària i mirar on és el problema.
4) Altres
- Local Social: La connexió de TV no estava prevista en projecte. S’acorda amb l’equip
de Govern que es valorarà econòmicament per veure quan es pot posar. S’explica que
ja tenen WIFI. Actualment és 4G fins que es faci la instal·lació de línia. Es comenta
que quan no s’utilitza es millor parar-lo.
- Servei de neteja: la regidora Marta Baserba explica que vindrà una persona 1 hora a
la setmana a fer la neteja del local social.

5) Altres peticions per part de l’AAVV
- Es comenta que l’aparcament improvisat del c/Flaçà és un terreny privat. No queda
clar si permet que hi aparquin cotxes o simplement s’hi aparca. No hi ha cap acord
amb el propietari.
- L’AAVV informa que les zones de càrrega i descàrrega els dissabtes són plenes de
cotxes. Se’ls explica que han d’avisar a Policia Local quan passi o bé avisar al veí
directament si ho prefereixen.
- Des de l’Associació demanen que es podin bé les sureres de davant el Local perquè
embruten molt. Es demana un escossell per a què no quedi buida la jardinera. També
demanen que es netegin les canals perquè tot i que es van fer aquest estiu ja tornen a
estar plenes a causa del vent.
- L’AAVV demana que se’ls informi de quins decibels estan permesos a la nit perquè
Trefinos fa molta fressa. El soroll és continu sobretot a la nit.
El regidor Lluís Ros explica que aquest estiu han posat un filtre perquè hi hagi menys
pols. L’AAVV comenten que el cap de setmana és quan més pols hi ha, sobretot
divendres i dissabte a la nit. Es mirarà si és que treballen amb una màquina diferent el
cap de setmana que no disposa de filtre.

S’aixeca la sessió quan són dos quarts de 10 de la nit.

