ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PUNXA, DEL
DIA 8 DE JUNY DE 2016
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
Sra. MARIFÉ MARTÍNEZ ORTEGA
Sr. XAVIER BONA
Sra. MARGARITA MUÑOZ
Tècnics
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació Ciutadana)
Sr. ANDREU VERDUGO (Policia Local)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia
1) Obres
2) Aparcament
3) Escombraries
4) Medi Ambient
5) Senyalització
6) Altres

1) Obres
S’inicia la reunió parlant del local social. El regidor Lluís Ros explica que actualment no
hi ha goteres però sí que hi ha una problemàtica de condensació, fet que no ha
permès la finalització de l’obra. Un cop estigui en funcionament, assegura que no hi
haurà cap problema, i si cal, es podrien fer actuacions puntuals. També comenta que
hi ha un problema amb la façana i s’ha de fer un repàs de pintura i arreglar alguna
esquerda. Tal i com està en l’actualitat només falta posar el comptador de la llum i la
recepció es farà el més aviat possible.
Sobre les obres de la plaça de la Punxa el regidor porta un plànol per mostrar les
actuacions als membres de l’Associació. El mateix Lluís Ros explica com es va fer la
zona elevada que ha de servir d’escenari per actuacions puntuals. També esmenta
que es reforçarà l’enllumenat i fa una proposta de canviar la llumenera o posar una

farola amb tres braços. Els membres de l’associació, finalment decideixen que
prefereixen potenciar les faroles enlloc d’una al mig amb tres braços.
Sobre l’escenari, el regidor explica que farà un metre i 10 centímetres d’alçada i que hi
haurà un parell d’esglaons on seure i que, al mateix temps, serveixin per accedir-hi.
Tot i això, els membres de l’associació demanen que no tingui un impacte visual molt
fort dins la plaça.
D’altra banda, abans de tancar aquest tema, des de l’associació, demanen si estan
previstes més millores per a la plaça. L’alcalde els hi comenta que sempre que calguin
es faran actuacions, però que amb el que s’està fent quedarà una bona plaça. Sobre
fer segons quines actuacions, l’alcalde considera que la idea de l’ajuntament no passa
per convertir-la en una plaça dura, tal i com passa en altres indrets.
Finalment, sobre els temes de la plaça, el regidor Lluís Ros exposa que el banc que
s’ha tret es posarà al parc infantil i després es farà el tancament de la zona esportiva.
Sobre les papereres es treuen i s’ubicaran dins la mateixa plaça.
Sobre el tema de la creació d’una pista per a la pràctica esportiva, el regidor Lluís Ros
explica que s’ha parlat amb el propietari de la parcel·la per avançar la cessió del
terreny. En aquest sentit es porta un document perquè l’associació el signi, demanant
la necessitat que té barri. Demanen la signatura del president i de la secretaria de
l’associació.
D’altra banda, sobre el mur que es troba en males condicions al final del carrer de la
Fanga, es comenta des de l’ajuntament que s’ha fet un estudi de costos i que,
finalment, es farà subsidiàriament. Aquesta actuació està previst que es faci a curt
termini.
Finalment, sobre les solucions del talús que hi ha al carrer Flaçà i que, de forma
puntual, genera problemes, el regidor comenta que s’hi està treballant però que a
hores d’ara no hi ha pressupost per tirar-ho endavant.
2) Aparcament
Pel que fa referència a l’aparcament davant la fleca: el cap de la policia local, Andreu
Verdugo, comenta que la problemàtica es produeix en moment puntuals de feina, però
que està controlat i que hi estan a sobre. Des de l’associació assenyalen que la nova
senyalització que s’ha fet és efectiva però que se’n fa mal ús.
D’altra banda, sobre la problemàtica de l’aparcament al carrer País Valencià i entorn,
el mateix cap de la policia proposa quedar amb l’associació i fer-ne una valoració.
Finalment, es decideix que 2 membres de l’associació quedaran amb agents de la
policia el proper dimarts a les 8 del vespre per tal de treballar-ho conjuntament.
3) Escombraries
Des de l’associació demanen que s’insisteixi en posar cartells informatius el més aviat
possible. Asseguren que hi ha punts negres i que continuen algunes problemàtiques
que ja han parlat en reunions anteriors i que es traslladi a l’àrea de Medi Ambient de
l’ajuntament.

També demanen que les campanyes siguin més insistents i més dures, i al mateix
temps, que se sancioni si cal.
4) Medi Ambient
Sobre la petició que s’havia fet referent a les voreres de la majoria de carrers del barri
on hi havia massa herbes, els mateixos veïns comenten que al llarg d’aquesta
setmana han vist que s’estan fent actuacions.
Referent al tema de la presència puntual de rates en determinades zones, l’alcalde
comenta que s’hi està treballant a través de la contractació d’una empresa, la qual va
iniciar diverses tasques al mes de maig. Comenta que també s’està duent a terme a
altres espais i barris del municipi. Tot i això, s’insisteix en la necessitat d’informar
sempre que faci falta a l’àrea de Medi Ambient mitjançant el telèfon 972613100 o al
mail mediambient@palafrugell.cat.
L’alcalde també informa que en els darrers dies s’han instal·lat un total de 5 màquines
per a la recollida d’oli domèstic al municipi. Concretament, pel que fa referència al
barri, n’hi ha una col·locada al carrer Mestre Sagrera.
5) Senyalització
Sobre la senyalització que s’havia demanat en anteriors reunions, ja que es
considerava que diverses senyals eren inoperants, el cap de la policia local explica
que s’està treballant en un pla integral de senyalització. El cap de policia i l’alcalde
esmenten que volen que es faci d’una forma uniforme a tot el municipi i que això
portarà un temps.
6) Altres
Sobre l’accés al local social per a determinats vehicles, sobretot per a membres de
l’associació, puntualment per a descarregar material, es decideix que es prendran les
decisions oportunes quan es faci la trobada entre la policia local i els membres de
l’associació.
Es torna a informar sobre totes les novetats referents a l’empresa Trefinos. L’alcalde
comenta que es va demanar llicència per obres i per canviar la caldera. I es demana
que qualsevol novetat o problemàtica, els membres de l’associació ho traslladin
ràpidament a l’ajuntament. També s’informa que el passat 23 d’abril es va produir un
petit incendi.
Els membres de l’associació tornen a insistir a buscar una solució pel tema de la
presència de vespes.

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

