ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL MAS
MASCORT, DEL DIA 6 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. MIQUEL COMPANY
Sr. JAUME TALAVERA
Sra. ESTELA MARTÍN
Sra. CRISTINA CADENAS
Sra. MARI BESÓS
Sra. ESPERANZA MOLINA
Tècnics
Sra. SILVIA ESTEVA (Participació Ciutadana)
Sr. NARCÍS MIR (Secretari)
Ordre del dia
1) Actuacions pendents
2) Conveni entre l’Associació i l’Ajuntament
3) Correus electrònics de contacte
4) Temes a tractar i prioritzar
S’inicia la sessió a les 2/4 de 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. Al mateix temps, comenta l’espai web que es crearà on
es penjaran les actes i la documentació. Per tot plegat, comenta el propi alcalde, la
relació entre l’associació i l’ajuntament ha de ser més fluida.
1) Actuacions pendents
Es parla de les actuacions que estan pendents d’execució properament. En concret es
comenta que la vorera del carrer de Pals s’està treballant per negociar amb la propietat
per acabar de tirar endavant aquesta actuació.
També es comenta que on hi ha el circuit de ciclisme, que de moment és provisional,
es vol treballar per fer una instal·lació més definitiva per a la pràctica del ciclisme.
L’alcalde comenta que per la quantitat de llicències que hi ha al municipi, s’ha de
començar a treballar per mirar de fer una instal·lació de qualitat. Tot i això, esmenta
que és un projecte que s’ha començat a treballar fa poc i que es considera una obra
que s’ha de desenvolupar en els propers anys, dins aquest mandat.

Seguidament, el regidor Lluís Ros comenta algunes actuacions i també diverses
problemàtiques en matèria d’obres:
- Sobre la problemàtica sorgida de l’enllumenat durant la festa del barri, el tema ja es
va solucionar i s’espera que no torni a passar.
- Darrera el parc, es comenta que hi ha un problema amb les aigües, el qual s’ha
arreglat amb una petita actuació a nivell urbanístic, amb una rampa i un pendent.
- La problemàtica amb els contenidors d’escombraries soterrats també s’ha solucionat
durant els darrers dies.
- D’altra banda, comenta que hi ha un magatzem abandonat prop del local social que
ocasiona situacions de brutícia i deixadesa; el regidor esmenta que s’ha fet un
requeriment al propietari, però que al ser un espai privat és complicat poder-hi actuar
amb rapidesa.
- En un sentit semblant, s’explica que hi ha un edifici inacabat, sense consolidar, al
qual hi ha coloms i també es vol actuar-hi, malgrat les dificultats d’accés.
- El tancament interior del parc es farà quan hi hagi pressupost per tirar endavant
l’obra.
- Properament es faran els lavabos del local social. I en el mateix local social hi ha un
problema amb un pi que s’ha de podar perquè la pinassa cau damunt el sostre del
local social i en èpoques de pluja pot provocar desperfectes i humitats.
2) Conveni entre l’Associació i l’Ajuntament
L’Alcalde, Juli Fernández, explica que ara, amb la junta nova, cal que s’aporti un
programa d’activitats de l’associació i la seva planificació. S’explica que només hi ha
conveni si l’associació presenta el recull d’activitats, de manera que es pugui
quantificar i preparar la documentació.
També es comenta que la sessió d’ús del local social no és d’exclusivitat per a
l’associació. En el cas que es facin activitats on es cobri per tal de fer-ho viable, cal
pagar una taxa per tal d’establir una cessió de l’ajuntament a l’associació.
Per tant, de cara a l’any 2016 s’ha de plantejar el calendari d’activitats i el programa
per tal que a l’hora de preparar el pressupost municipal, això es pugi contemplar.
Sobre el reglament d’ús, queda clar que es parla d’un espai de dinamització del barri,
el qual es pugi compaginar entre les activitats de dinamització i les propostes de
l’associació. I com exemple es posen els educadors de carrers o les activitats
destinades a la gent gran.
Finalment, l’alcalde demana a la junta de l’associació el compromís de que durant el
mes d’octubre es presenti un programa d’activitats per tal de quantificar-ho i posar-ho
al pressupost 2016. Així, cal que entreguin una documentació on hi hagi la relació de
dies i hores que tindran ocupat el local, la memòria d’activiats, i el nom del president i
dels vocals de la junta. En definitiva, l’alcalde, expressa que l’objectiu principal és que
el local social tingui vida i estigui arrelat al barri.
La regidora de joventut, Marta Baserba, explica que la relació entre les associacions
pel que fa referència a la utilització dels locals socials va lligada a l’àrea de joventut;
esmenta que l’agafin de referència per qualsevol dubte o qüestió per tal de col·laborarhi plegats. La mateixa regidora explica que ben aviat, començaran a venir a local
social els educadors de carrers, concretament els dilluns i els dissabtes.
- L’associació demanda que es faci una reunió per explicar-ho a tothom, no només a la
junta, sinó a tots els socis de l’associació.

-S’acorda que un dissabte a la tarda (que és el dia que va més bé a tothom) l’alcalde
donarà tota aquesta informació. La reunió tindrà només un únic punt a l’ordre del dia
que serà: “usos i funcionament del local social”.
Tot i això, finalment, l’alcalde també deixa clar que la voluntat del govern és seguir
invertint en el local i també es pot parlar de quines millores necessita i es parla de la
possibilitat d’instal·lar-hi wifi en un futur.
3) Correus electrònics de contacte
Es recullen els contactes i correus electrònics de la gent de junta per tal de coordinar
la comunicació i els convocatòries properes.
També
s’explica
que
s’ha
posat
en
marxa
el
correu
relacions.ciutadanes@palafrugell.cat per tal d’establir una millor relació entre
l’associació i l’ajuntament.
4) Temes a tractar i prioritzar
Des de l’Associació proposen:
Demanen senyalització i fer alguna actuació sobre els excrements dels animals
de companyia. Reforçar alguna campanya degut a l’incivisme que han detectat
en els darrers temps.
Problemàtica amb els contenidors situats al carrer Pi i Margall cantonada amb
Roses, degut a l’incivisme.
Horari de la pista esportiva: comenten que hi ha problemes d’incivisme. La
tanca s’ha canviat més d’una vegada; hi ha problemes amb els vehicles
aparcats pels cops de pilota i sobretot es queixen que molts dies a les 23h o
més tard encara hi ha gent jugant. Demanen senyalització per especificar un
horari i més presència policial.
- Es decideix que es parlarà tant amb Policia Local com els educadors de
carrer per buscar solucions.
Sobre mobilitat:
Entre el carrer Torrent i Pi Margall tant es pot girar a la dreta com a l’esquerra i
caldria més senyalització per evitar alguna problemàtica.
Entre el carrer Pi Margall i carrer Escala caldria senyalització de direcció
prohibida que no hi és.
Al final del carrer Torrent amb la cantonada del carrer Pals no hi ha
visualització, demanen d’instal·lar-hi un mirall.
L’accés a l’aparcament s’ha de fer un arranjament perquè els vehicles toquen a
terra quan hi entren.

Sobre el local:

Hi ha un espai tancat amb clau. L’associació explica que va trobar la clau i ho
van fer servir de magatzem per tal de guardar-hi les begudes que van sobrar
de la festa de la barri. L’alcalde contesta que no hi ha cap problema, però que
l’ajuntament ha de tenir una còpia de la clau, ja que el local no és exclusiu de
l’associació.
L’associació comenta si es pot quedar al local el futbolin i el billar, que l’havia
portat un particular. En aquest sentit, l’alcalde contesta que si l’associació veu
que és compatible amb les activitats i tothom hi està d’acord, no hi ha cap
problema.
Sobre el parc:
Demanen la instal·lació d’una font d’aigua al parc, que ara no hi és.
Cal rebaixar un escorcell per seguretat
Cal col·locar 2 arbres al parc infantil

S’aixeca la sessió quan són dos quarts de 9 de la nit.

