ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PUNXA, DEL
DIA 18 DE FEBRER DE 2019
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. ELENA CARMONA
Tècnic
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia
1) Serveis Municipals
2) Obres
3) Medi ambient
4) Informàtica
5) Altres qüestions
6)Peticions del Consell
S’inicia la reunió a les 20:05 hores al Local Social de l’Associació de Veïns de la Punxa
seguint l’ordre del dia previst conduïda principalment pel regidor Lluís Ros:
1) Serveis Municipals
DIPÒSIT DEL GAS: Tenen llicència per retirar-lo però encara no ho han fet. Es
reclamarà.
BLANDONS CARRER FLAÇÀ: Ja està acabat. Es va finalitzar al desembre.
REPINTAT DEL LOCAL SOCIAL: El pintor té pendent venir. En 15 dies
aproximadament es farà.
2) Obres
HUMITATS A GARATGE C/BISBAL PEL PARC DE LA PUNXA: S’ha col·locat un tub
de drenatge protegit amb geotèxtil i recobert amb graves a cota de terreny natural
(roca). Les possibles aigües que corrin entre la roca i la terra quedaran recollides per
aquest tub. A la part superior s’ha fet una mica de mota per evitar que les aigües
superficials corrin per la façana. Ha tingut un cost aproximat de 4.000 euros.
DESPERFECTES DEL ROBATORI AL LOCAL: Està pendent de solucionar. Ja s’ha
demanat pressupost a l’empresa.
TREFINOS: Estan amb els tràmits de la llicència un cop modificat el POUM i
solucionaran les problemàtiques existents.

Els veïns reiteren la queixa de la constància del soroll 24 hores, no és que sigui molt
elevat, és que és continu així com la pols del suro cremat i sense cremar
3) Medi ambient
TANCAT CONTENIDORS CARRER PAÍS VALENCIÀ: La setmana passada es va
encarregar la pavimentació i s’executarà en breu.
RATES: Arrel de la queixa de la darrera reunió, on es va comentar que fins i tot la rata
va haver d’anar a desembussar a un edifici a causa dels excrements, es va concertar
cita entre l’empresa i la comunitat afectada per trobar una solució. L’empresa ha fet
tractament de desratització (13, 19 i 28 de novembre) però la causa de l’embús no
eren els excrements de rata.
4) Informàtica
WIFI: Ja tenim el router 4G. En quant l’àrea de Noves Tecnologies tingui disponibilitat
el vindran a posar i configurar. Deixaran usuari i contrasenya sota l’aparell i el
col·locaran al mateix lloc que l’anterior.
5) Altres qüestions
TERRENYS BBVA: El requeriment segueix el seu curs legal.
SUBVENCIÓ FESTA DE BARRI: Agafa el torn de paraula la regidora explicant que
aquest any hi ha canvis en les subvencions que es concedeix cada any.
La subvenció no serà nominal i els nuclis o barris que facin més activitats veuran
incrementada la seva dotació. Un cop acabada la festa podran presentar la justificació
i cobrar sense haver d’esperar a final d’any. L’AAVV encara no han parlat per veure si
fan festa aquest any o no.
6)Altres peticions per part de l’AAVV
•
•
•

•
•

•

Necessitat d’aparcament a la Punxa. Carrer Ripoll es podrien moure els
new jerseis uns 50 metres per guanyar alguna plaça d’aparcament.
Camí del cementiri a l’Esclat: el new jersey que impedia el pas ja no hi és,
hi passen a gran velocitat i hi ha acumulació de bosses d’escombraries i
runa.
Reiteren que al barri no hi ha presència policial, que no senten seguretat,
no poden deixar res al local per por a un altre robatori, hi ha cotxes que
circulen per mig de la gespa de la plaça, continua el tràfic d’estupefaents i
els clients circulen a gran velocitat.
Continua pendent la substitució de la bústia que van malmenar el dia del
robatori.
Balisa al creuament del carrer Huelva amb carrer Mestre Sagrera. Baixant a
l’esquerra és necessari una balisa a l’alçada del pas de vianants perquè si
aparquen cotxe gran o furgoneta no hi ha visibilitat. També al carrer Urgell
amb carrer Joan Margall, aparquen molt just i dificulta tant el gir com la
visibilitat.
Al carrer Flaçà 82 hi ha una pilona de ferro descalçada.

•
•
•

A la rotonda de Vins i Licors Grau no hi ha cap pas de vianants per poder
creuar a l’altra banda i és molt perillós.
La riera del cantó de Can Grau impedeix passar per dins per creuar, s’ha de
passar per la carretera i és perillós.
Els arbres del carrer País Valencià ploren i embruten molt. El regidor
explica que es poden cada 2 anys. Els veïns expliquen que el tractament
que es fa no funciona, el mateixos jardiners que l’apliquen els hi han
comentat.

S’aixeca la sessió quan són les 21:30 hores.

