ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PUNXA, DEL
DIA 15 D’OCTUBRE 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
Sr. JOSÉ MORENO
Sra. Mª JOSÉ LÓPEZ
Sr. XAVIER BONA
Sra. ELENA CARMONA
Tècnic
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia
1) Mobilitat i Seguretat Ciutadana
2) Medi ambient
3) Informàtica
4) Serveis Municipals
5) Altres Qüestions
6) Obres
7) Peticions del Consell
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 i Seguretat Ciutadana
MIRALL CANTONADA CUL DE SAC I CARRER FLAÇÀ: es va col·locar a finals de
juliol.
INSEGURETAT CIUTADANA: Continuen treballant en la situació del carrer País
Valencià.
Els veïns afectats es queixen de la inseguretat que pateixen. La persona en qüestió
continua circulant amb la moto en contradirecció, continua venent a davant l’edifici,
increpant a veïns i a mainada si ho considera oportú. Alguns veïns s’estan plantejant
canviar de domicili. No es senten segurs, viuen amb por i sobretot la mainada.
Comenten que saben que també està a Marçal de la Trinxeria però els costa entendre
perquè no es pot fer res més amb aquest individu.

2) Medi ambient
TANCAT CONTENIDORS CARRER PAÍS VALENCIÀ: Està pendent pavimentar-lo
perquè sigui més fàcil de mantenir net però no hi ha dotació per aquest any.
L’alcalde explica, en matèria de residus, que a partir d’aquest mes hi haurà dos
inspectors informant i sancionat les conductes incíviques.
RUNES AL SOLAR DEL CUL DE SAC I OBRES D’UNA VIVENDA: L’Empresa ja ha
anat a recollir les runes del solar del cul de sac, no una sola vegada sinó diverses.
L’inspector d’obres ja està pendent i va fent inspeccions a la vivenda que l’AAVV va
comentar que estava en obres però no hi ha trobat ningú treballant. L’AAVV comenta
que la situació venia del juliol i que no es va anar a recollir fins que va fer la petició
directament a l’alcalde. Es queixa de les demores en les recollides puntuals quan
passa una cosa així.
3) Informàtica
WIFI: Està demanat un router 4G. La línia per posar fibra no arriba a la zona i per tant
l’única cosa que es pot posar és xarxa inal·làmbrica. Aquest mes quedarà posat.
S’haurà de trobar la manera de que els educadors també hi puguin tenir accés.
4) Serveis Municipals
PAL DE LLUM DESFALCAT: S’ha demanat a Endesa que el falqui bé però ells
consideren que la instal·lació és correcta. No és una instal·lació municipal i
l’ajuntament no pot intervenir-hi. L’única manera és que el particular faci una queixa a
companyia perquè el pal s’aguanta perquè està lligat a la seva finca.
Demana on ha de dirigir aquesta queixa, adreça de correu electrònic, departament,
etc. Les dades necessàries per tramitar-ho.
També pregunta si la resposta a l’Ajuntament l’han donat per escrit des de companyia.
Sol·licita que se’n faci arribar còpia com a veí afectat.
DIPÒSIT DEL GAS: El retiraran en breu i el lloc que ocupa quedarà coma zona verda.
Ja tenen llicència d’obra per retirar-lo.
FORATS CARRER FLAÇÀ: S’han fet la majoria menys 1 que és més gran, que s’ha
posat subsòl perquè solidifiqui i poder tornar a asfaltar. Es farà en breu.
L’AAVV comenta que al carrer Flaçà, darrera la pineda continua baixant el talús quan
plou, demanen que es repari.
També comenten que és un carrer que té reparacions diverses i que el que necessita
és una reparació definitiva (fer el carrer nou). El regidor explica que tenen altres
urgències i ara no és una de les prioritats.
REPINTAT DEL LOCAL SOCIAL: El pintor té pendent venir. Durant l’estiu no ha estat
possible perquè hi ha hagut tasques més urgents.
ACUMULACIÓ DE FULLES DAVANT DEL LOCAL SOCIAL: Les canals es van netejar
el 19 de juny i es netegen periòdicament. Ja s’ha comunicat a l’empresa que quan es
faci la neteja del carrer es tinguin en compte les fulles que s’acumulen a l’entrada del
local.
L’AAVV comenta que pel tipus de teulat s’acumulen més fulles a les canals, tornen a
estar plenes.

5) Altres Qüestions
LOCAL SOCIAL PAÍS VALENCIÀ: Un cop rebuda la confirmació per part de l’AAVV,
l’ajuntament ja està al corrent que queda lliure el local. Queda pendent recollir el tió per
llançar-lo i en la present reunió, els membres de l’AAVV fan entrega de les còpies de
claus que encara tenien.
NETEJA DEL LOCAL SOCIAL: En referència a la programació setmanal de neteja, la
persona que la fa ve els dimecres de 9h a 10h (un cop per setmana).
TERRENYS BBVA: Sembla que els terrenys de BBVA estan encallats en la proposta
presentada en anteriors reunions i de moment no actuaran. L’ajuntament ha iniciat els
tràmits del requeriment formal per tal que netegin els solars de brossa i males herbes.
Quan hagi vençut el termini si no actuen es farà subsidiàriament. Però s’han d’acomplir
els requisits legals per poder intervenir.
L’alcalde explica que hi ha moltes edificacions a mitges i solars buits d’entitats
bancàries i que és molt complexa que responguin i es facin càrrec de les seves
responsabilitats com a propietaris.
6) Obres
HUMITATS A GARATGE C/BISBAL PEL PARC DE LA PUNXA: Serveis tècnics ja ha
encarregat els treballs. Estaran executats abans de finals d’any. S’explica a l’AAVV
que la responsabilitat de tenir les finques impermeabilitzades és dels propietaris, no de
l’ajuntament, per tant, no s’hauria d’intervenir. Però tot i això es farà.
TREFINOS: Encara no han demanat llicència. Estan treballant en el projecte. Han
realitzat tota una sèrie de millores que han estat comprovades tant per l’enginyer privat
com per l’enginyer municipal. Això no vol dir que de moment sigui suficient per
solucionar els problemes definitivament. Caldrà esperar que demanin llicència per
realitzar les obres que estarà condicionada a més millores per solucionar les
problemàtiques, tot i que és molt complexa.
Alguns veïns no perceben que els sorolls hagin disminuït tot i que sí es nota que hi ha
menys residus de la crema de suro tot i que encara se’n veuen de tant en tant.
L’alcalde exposa que els sorolls són manifestos ja quan es passa per davant de la
fàbrica.
7) Altres peticions per part de l’AAVV
DESPERFECTES DEL ROBATORI AL LOCAL: l’empresa encara no ha anat a
reparar els desperfectes. També tenen la bústia malmesa a causa dels
robatoris.
- PROBLEMÀTICA AMB UN VEÍ: Comenten que el veí que viu a la casa de sota
la plaça Pepe Barba no està bé. Aquesta setmana es passejava amb calçotets i
un ganivet a la mà. La mainada estava espantada. També han hagut d’avisar a
policia en diverses ocasions per música i TV alta a altes hores.
- RATES: Al carrer País Valencià, les rates s’han tornat a menjar la instal·lació
d’internet i telèfon. Ha hagut d’anar la cuba perquè els excrements de les rates
havien embussat l’escomesa des de la tapa del carrer a comptadors (sortia pel
desguàs de l’armari de comptadors).
És una queixa reiterada i els hi suposa despeses. Volen saber si l’Ajuntament es
farà càrrec de les factures i posarà solució al tema de les rates.

-

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

