ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PUNXA, DEL
DIA 17 DE FEBRER DE 2018
ASSISTENTS:
President, per part de l’Ajuntament
Sr. JOSEP PIFERRER
Vocals, per part de l’associació
Sr. LLUÍS ROS
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part de l’associació
Sr. ALFONSO GALEOTE
Sr. FRANCESC SALELLAS
Sra. GREGORIA BUSTOS
Sra. ELENA CARMONA
Sr. JOSÉ MORENO
Sra. JOSEFA CRUZ
Sra. MªJOSÉ LÓPEZ
Tècnic
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. Ja estan regularitzades (octubre 2017) i s’ha guanyat una
plaça d’aparcament.
CIRCULACIÓ DE VEHICLES DAVANT DEL LOCAL. Les pilones estan col·locades. Es
fa entrega de la clau de la pilona mòbil en aquesta reunió i es comprova que funciona
correctament.
APARCAMENT DAVANT LA PLAÇA DE LA PUNXA:. La senyal pendent va ser
retirada a l’octubre.
APARCAMENT DAVANT LA FLECA- S’ha regularitzat la zona de càrrega i descàrrega
després de parlar amb els propietaris del negoci. S’ha posat disc horari perquè a les
nits siguin places d’aparcament.
APARCAMENT DE LA ZONA DE LA PLAÇA José Barba Ramos “Pepe” El regidor
Lluís Ros explica que s’han tingut diverses reunions amb el propietari majoritari el
BBVA. Se’ls està instant a urbanitzar perquè el requeriment és un procés molt llarg de

durada. De moment queda parat fins que s’urbanitzi. El paviment en mal estat també
és privat.
SENYALITZACIÓ DEL BARRI: Tal i com es va informar a la reunió anterior, al gener
va començar el Pla de Millora de Senyalització al barri de La Punxa. La senyalització
horitzontal ja està feta. És el primer barri que compta amb la nova pintura de doble
component antilliscant. S’ha canviat les pilones i fresat els passos de vianants abans
de pintar-los. Ara s’està executant el canvi de senyalització vertical . La inversió
aproximada ha estat de 18.000€ més IVA. S’explica a l’AAVV que des de mobilitat
informen que no es regularitzaran els carrers sense sortida perquè suposaria eliminar
tots els aparcaments que hi tenen ja que per normativa no es pot aparcar en carrer
sense sortida. L’AAVV està d’acord.
Es fa extensiva a l’AAVV si troben a faltar alguna cosa en tema de senyalització per
fer-ho saber a mobilitat. Comenten que es necessitaria una pilona a l’encreuament
entre el carrer Huelva i carrer Urgell perquè hi ha manca de visibilitat.
També comenten que al carrer Castella hi ha una zona groga pintada que no sembla
feta per l’ajuntament. Demanen que es miri.
2) Medi ambient
ESCOMBRARIES. L’alcalde, Josep Piferrer, explica que un cop fets els tancaments, el
proper pas és la instal·lació d’algunes càmeres fixes per detectar infraccions i algunes
mòbils en punts negres després de la campanya que s’està duent a terme.
CONTENIDORS: S’explica a l’AAVV que es falcaran els contenidors entre carrer
València i carrer Flaçà. D’altra banda s’ha fet saber a l’empresa els abocaments de
runes a la zona de l’Esclat.
Una veïna comenta que han retirat els contenidors del carrer Flaçà en posar el tancat i
que en aquella zona viu molta gent gran que li costa anar fins als nous contenidors a
llençar les escombraries.
3) Obres
MANTENIMENT D’ESTRUCTURES ALS PARCS: El mes de desembre es va tancar el
parc. Hi ha pintades les xarneres i ha quedat tacada tota la fusta. Es farà saber a
Serveis.
HUMITATS A GARATGE C/BISBAL PEL PARC DE LA PUNXA. Serveis tècnics s’ho
ha anat a mirar a casa de la propietària afectada i s’està valorant econòmicament la
solució per les filtracions i humitats per a què l’equip de govern valori la intervenció.

4) Altres
LOCAL SOCIAL: El regidor Lluís Ros explica que estem a l’espera del pressupost per
posar connexió de TV. Que tindrà un cost aproximat de 1.000€ i que es valorarà si es
pot fer.
SURERES DAVANT EL LOCAL SOCIAL: ja s’han posat els escocells i s’han netejat
els canals.
TREFINOS: Referent a la pols, el regidor explica que estan preparant per sol·licitar
llicència per a millores i han de complir amb tots els requisits que tenen marcats. Es
mirarà el tema de l’augment de pols les nits de divendres i dissabte. Referent a la
consulta sobre els decibels permesos, s’aporta a la reunió el quadre de regulació de
immissió sonora.

5) Altres peticions per part de l’AAVV
-

-

-

La llumenera de les grues il·lumina tot el barri. Es demana que es regularitzi la
intensitat.
Dipòsit de gas: fa un mes es va trencar el candau una colla de nens de 7 a 10
anys, explica una veïna, no va venir la policia tot i que va avisar. Li van tirar
pedres, pinyes, etc per renyar-los. Diu que fan trapelleries, que agafen els
extintors, etc. Demanen tancament més segur pel dipòsit. Comenten que són
nens que venen dels pisos de lloguer social que corren sols pel carrer. Es
comentarà amb els educadors de carrer.
Arbres de carrer País Valencià demanen que es faci tractament per la resina.
Al solar del tancament dels contenidors hi ha sorra de quan es van fer les obres
dels pisos que és volàtil i quan fa vent acaba davant dels portals.
Comenten els dubtes que tenen sobre el pagament de la subvenció i la
justificació amb la regidora Marta Baserba per intentar que la propera anualitat
vagin millor.
Al carrer Bisbal, a l’alçada del número 13 i fins a l’stop, hi havia línia groga i ara
no. D’altra banda, l’asfalt té forats a l’alçada del número 15.

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

