ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PUNXA, DEL
DIA 1 D’OCTUBRE DE 2015
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. JULI FERNÁNDEZ
Sr. ALBERT GÓMEZ
Sr. LLUÍS ROS
Sra. VANESA PALACIOS
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part de l’associació
Sr. ALFONSO GALEOTE
Sr. FRACESC SALELLAS
Sra. FRANCESCA VICENT
Sr. XAVIER BONA
Sra. MARGARITA MUÑOZ
Tècnics
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació Ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia
1) Projecte de Local Social
2) Arranjament de la Plaça de La Punxa
3) Aparcament fleca del barri
4) Trefinos. Fressa i fums
5) Contenidors
S’inicia la sessió a les 8 del vespre amb l’explicació, per part de l’alcalde, Juli
Fernández, del funcionament del recentment creat Gabinet de Relacions Ciutadanes
amb l’objectiu de millorar la relació entre l’Associació i el consistori i fer les reunions
més operatives a partir d’ara.
1) Projecte de Local Social
El regidor Lluís Ros inicia el primer punt de l’ordre del dia explicant el projecte del nou
local per a l’associació. Es parla de la ubicació i s’exposen els plànols mostrant com
seran els espais i els serveis que oferirà. Després de mostrar les dades tècniques es
comenta que el mobiliari es comprarà amb posterioritat i es demana a l’associació que,
quan comenci l’obra, col·laborin per exposar on volen els endolls per evitar fer
instal·lacions un cop estigui enllestida l’obra.
Des de l’Ajuntament s’informa que les obres estan previstes que comencin la setmana
del 13 d’octubre i tinguin un termini d’un 4 mesos aproximadament. En aquest sentit,
l’alcalde expressa que ben aviat serà una realitat i que es tractava d’una reivindicació
històrica per part del barri.

2) Arranjament de la Plaça de La Punxa
Seguidament, l’alcalde comenta que pel que fa referència al l’arranjament de la plaça
de La Punxa es modificarà la vorera que toca la paret amb la zona verda i que aquesta
obra la realitzarà properament la brigada municipal.
Pel que fa referència a la plaça, el regidor Lluís Ros exposa als veïns que es
potenciarà la zona infantil amb una nova instal·lació que s’instal·larà aquesta setmana
i es revisarà la col·locació dels bancs pel que fa referència al mobiliari urbà. Pel que fa
referència a la il·luminació s’instal·larà un pal amb tres llumeneres que donarà més
potència de llum a la plaça.
- Des de l’ajuntament es proposa: que finalment, es quedarà un dia amb el regidor,
membres de l’associació i el regidor de serveis, Xavier Rangel per mirar-ho i treballarho.
Sobre el tema dels nois que juguen a “futbol” i creen molèsties veïnals, s’explica que al
final del carrer Flaçà hi ha un espai que es pot dedicar a la instal·lació d’una pista de
sorra per tal de poder-hi jugar i practicar aquest esport sense molestar. L’actuació
depèn de les negociacions per a la cessió per part d’un particular i podria fer-se entre
els mesos de gener i febrer.
3) Aparcament fleca del barri
Pel que fa referència a l’aparcament de davant la fleca, la Policia havia fet la proposta
d’eliminar els espais i crear, al davant, nous aparcament en bateria. Tot i que aquesta
idea era la inicial, no es va tirar endavant degut a algunes queixes veïnals i des de
l’àrea de la Policia esperaven una nova reunió amb l’associació per acabar de decidir.
En aquest sentit, a la reunió s’acorda que l’associació ho veu bé i que es faci una
proposta tècnica amb un plànol dibuixat i es faci arribar a l’associació. Des de
l’ajuntament es proposa presentar la proposta tècnica.
4) Trefinos. Fressa i fums
Seguidament es parla de la problemàtica sobre la fàbrica de TREFINOS. L’alcalde
comenta als membres de l’associació que des del passat mes de maig hi ha una
problemàtica de fums i de sorolls que s’ha mantingut durant tot l’estiu amb les
conseqüents molèsties pels veïns de la zona. L’alcalde informa als membres de
l’associació que ara disposen d’un informe tècnic i cal veure com s’ajusten a la
normativa vigent. I al mateix temps, també explica que s’està en converses
permanents.
Des de l’associació valoren els passos que ha fet l’ajuntament però demanen que des
del consistori s’estigui emetent a aquesta problemàtica per tal que no s’allargui més en
el temps; i demanen que s’avanci perquè hi ha moltes queixes al barri.
5) Contenidors
Pel que fa referència a aquest tema, l’alcalde comenta que un cop entri en
funcionament el nou contracte d’escombraries es canviaran tots els contenidors. Tot i
això, i referint-se a les queixes puntuals de determinats llocs, expressa que es tracta
d’un problema d’incivisme, el qual es reprodueix a molts punts del municipi.
Des de l’associació demanen poder-ne fer un control més exhaustiu, sobretot en el
punts més problemàtics per tal d’actuar-hi.

Des de l’Ajuntament es proposa, juntament amb l’associació, que s’instal·laran panells
informatius similars o els mateixos que es van instal·lar a la Sauleda que eren
dissuasoris i que han funcionat bé on s’han col·locat.

Fora de l’odre del dia es comenten els següents temes:
·

Des de l’Associació proposen:

·

Al carrer Extremadura, cantonada amb Mestre Sagrera hi ha una paperera que
no es buida quasi mai; i a més a més, des de l’associació esmenten que també
s’han vist rates per aquella zona.
Demanen que les petites obres, arranjament de voreres i altres actuacions que
es facin al barri s’informin per avançat a l’associació per tal d’estar-ne
informats.
Un membre de l’associació demana una solució a un problema que té en la
seva propietat amb abelles. Es demana tornar a parlar amb l’àrea de medi
ambient per tal de buscar quina seria millor resposta.
Comenten que al final de la Fanga, (al carrer la Fanga a l'altura del primer pas
elevant,entrant a la població, prop de l’encreuament amb al carrer la Manxa) on
hi ha un pas elevat, allà hi ha un mur que està en males condicions i podria ser
perillós si es desploma.
Es pregunta sobre la perillositat dels dipòsits de la finca del Sr. Fiego. L’alcalde
respon que no hi ha moviment des de fa temps i per tant, creu que no són
perillosos.
Felicitació a l’Ajuntament per la neteja periòdica de les canyes a les escales
que van des de la plaça Marie Curie a la plaça Rosa Sensat. Cal continuar així
perquè la imatge d’entrada al poble és molt millor.

·
·
·

·
·

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

