ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PUNXA, DEL
DIA 13 DE JUNY DE 2018
ASSISTENTS:
President, per part de l’Ajuntament
Sr. JOSEP PIFERRER
Vocals, per part de l’associació
Sr. LLUÍS ROS
Vocals, per part de l’associació
Sr. ALFONSO GALEOTE
Sr. FRANCESC SALELLAS
Sr. JOSÉ MORENO
Sra. JOSEFA CRUZ
Sra. Mª JOSÉ LÓPEZ
Sr. XAVIER BONA
Tècnic
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia
1) Mobilitat i seguretat ciutadana
2) Medi ambient
3) Urbanisme
4) Serveis
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
SENYALITZACIÓ DEL BARRI: s’explica que l’actuació està finalitzada. Una veïna
comenta que no es respecta l’STOP del carrer Bisbal tot i les sevillanes posades.
CARAVANA I COTXE ABANDONATS: s’explica que la policia ho està gestionant. El
Sr. Salellas comenta que la caravana ja no hi és perquè els propietaris ja no viuen allà.
Per tant, queda solventat.
MIRALL CANTONADA CUL DE SAC I CARRER FLAÇÀ: mobilitat i policia no veuen
necessitat de posar mirall si es fa correctament l’stop. Els veïns expliquen que el
problema és que el que baixa es menja l’stop i hi ha risc de topada. L’alcalde proposa
pintar una parrilla com si fos zona de càrrega i descàrrega per evitar que s’aparqui
ningú al gual però hi ha membres de l’associació que volen que si pugui continuar
aparcant. D’altra banda, surt la proposta d’invertir l’stop.
S’acorda que s’explicarà a policia i a mobilitat per tal de trobar una solució viable.
LÍNIA GROGA DEL GUAL DE CARRER CASTELLA: S’explica a l’AAVV que policia a
comprovat que la línia pintada pel veí és el que té concedit i per tant és correcte.

MIRALL CARRER ANDALUSIA CANTONADA AMB PAÍS VALENCIÀ: s’ha mirat el
que demanava l’AAVV i el mirall ha estat pagat pel propietari que el necessita per sortir
del garatge.
CARRER BISBAL, LÍNIA GROGA NO REPINTADA: Es fa saber a l’associació que
amb la renovació de senyalització, mobilitat repinta les línies grogues que prohibeixen
l’estacionament però que no es repinten les que són de gual.
SENYAL PROHIBIT ESTACIONAR A LA PLAÇA PEPE BARBA: s’explica als veïns
que no es pot retirar perquè de fet és una zona sense regular i la senyal hi ha de ser.
Això permet que els veïns del barri sàpiguen que hi poden continuar aparcant però les
persones que venen de fora no hi estacionen. Fins que BBVA no acabi la urbanització
del sector que té pendent no es regularan les places d’aparcament de la plaça.
INSEGURETAT CIUTADANA: L’AAVV comenta que el tràfic d’estupefaents va a més i
que crea inseguretat. Els membres ens faciliten dades per tal que policia pugui
intervenir.
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
Castella i carrer La Mancha, està pendent. D’altra banda s’ha torna a fer saber a
l’empresa els abocaments de runes a la zona de l’Esclat. L’alcalde comenta que ara
que hi ha inspector de residus i s’han fet les campanyes informatives, es procedirà a la
instal·lació de les càmeres i a les sancions.
TANCAT CONTENIDORS CARRER PAÍS VALENCIÀ: En referència a la incidència de
desbordament dels contenidors, s’explica que ha estat un fet puntual i s’ha avisat a
l’empresa. També s’informa que la periodicitat de recollida és d’1 d’abril a 15 de
setembre (i també setmana santa) es recull dilluns, dimarts, dijous, divendres i
dissabte i la resta de l’any es recull dimarts i dissabte. També s’informa que passat
l’estiu es mirarà de pavimentar el tancat per tal de facilitar la neteja del mateix.
3) Urbanisme
HUMITATS A GARATGE C/BISBAL PEL PARC DE LA PUNXA: Serveis tècnics ja ha
valorat la solució per evitar les filtracions al garatge. Val a dir que l’edifici no està
impermeabilitzat i això és només responsabilitat de la propietat. El cost és de 3.000€ i
l’equip de govern ha de decidir si s’executa o no.
ESCALES DEL CAMP DE FUTBOL: Les escales existents són fetes pels veïns, no per
l’ajuntament. Es valorarà econòmicament construir-ne unes però estan en propietat del
terreny del banc. No es podran fer ara perquè no està tancada la negociació per a què
el banc urbanitzi. Per tant, fins que això no estigui tancat no s’intervindrà.
TOMA DE CONNEXIÓ DE TV: El local ja té toma de TV. Manca provar que funciona
correctament.
TREFINOS: L’empresa està preparant llicència per fer una ampliació i ja estan
informats que la tindran condicionada a complir amb les mesures necessàries que
garanteixin el control acústic, de fum i de pols. Si no es compleixen no tindran llicència
per fer ampliació.

4) Serveis Municipals
PAL DE LLUM DESFALCAT: al cul de sac davant del número 6 i 8. S’ha requerit a
Endesa que ho solucioni. Hi van anar però van canviar el que hi ha davant del número
2. El que està malament està aguantat amb un cable a una finca privada.
PETITES INCIDÈNCIES AL PARC DE LA PUNXA: hi havia un petit esllavissament del
mur que ja s’ha reparat perquè feia caure pedres al camí.
LLUMENERA DE LES GRUES: s’ha anat a mirar al vespre i no s’ha pogut comprovar
que enlluerni les vivendes. Per tant, no s’ha fet cap actuació.
DIPÒSIT DEL GAS: s’ha fet un requeriment a l’empresa del gas per a què millorin el
tancat. No han contestat encara i se’ls està insistint. Una veïna explica que va haver
de trucar a la policia perquè havien entrat dins el tancat i estaven malmenant l’extintor.
Es demanarà l’informe d’intervenció a policia per fer més pressió a la companyia.
ARBRES PAÍS VALENCIÀ: es té present vigilant la presència de purgó.
SORRA DEL SOLAR ON HI HA EL TANCAT DE CONTENIDORS: ja es va anar a
netejar. Ara està correcta.
FORATS A L’ASFALT DAVANT EL NÚMERO 15 DEL CARRER BISBAL: serveis ho té
en previsió per quan es facin feina d’asfalt.
DESPERFECTES DEL ROBATORI AL LOCAL: l’empesa té el material encarregat per
arreglar la porta i el finestral. Com que el tema d’humitats ja està solucionat, s’ha
demanat als pintors que vagin a fer una pintada ja que està deteriorada.
D’altra banda, s’ha donat e baixa el wifi temporal (ens l’emportem) i s’ha demanat alta
nova. La companyia vindrà en un parell de setmanes a fer l’alta de línia. En referència
a la bústia, la incidència està resolta i l’AAVV ja té clau.
5) Altres peticions per part de l’AAVV
-

-

Es parla del local social antic, situat al carrer País Valencià. L’AAVV mirarà què
es fa del tió que s’hi guarda per dir a l’ajuntament si l’ha de llençar. No
necessiten el local i quedarà lliure per altres usos que necessiti donar-li
l’ajuntament.
L’AAVV pregunta quin és el dia de la setmana i hora va l’empresa de neteja al
Local Social.
L’AAVV demana que es tingui present quan es netegen carrers es recullin les
fulles davant del local. També demanen que es netegin les canals.
L’AAVV demana que es requereixi a BBVA que tingui els terrenys nets perquè
estan molt deixats.
L’AAVV reitera la seva demanda de que es tornin a posar els contenidors del
final del carrer Flaçà. L’alcalde comenta que en parlarà amb el regidor
corresponent.

L’alcalde aprofita per explicar a l’associació que dilluns es posa en funcionament el
Servei de Bus – Taxi per tal de millorar la mobilitat de les persones que viuen als barris
perifèrics per anar al CAP(se’ls hi fa arribar els díptics). També els hi demana que si
creuen convenient fer una reunió informativa pels veïns la poden demanar.

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

