ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILASECA BRUGUEROL, DEL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2017
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. LLUÍS ROS
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part de l’associació
Sr. ALFONS PEÑA
Sr. JOAN PAGUINA
Sra. ROSA LABARDA
Sra. MARIA AYALA
Sra. DOLORS BUTINYÀ
Tècnics
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia
1) Mobilitat i civisme
2) Nomenclàtor
3) Serveis
4) Medi ambient
5) Obres
6) Local Social
7) Altres peticions per part de l’AAVV
Inicia la reunió el regidor Lluís Ros seguint l’ordre del dia presentada:
1) Mobilitat i civisme:
Problemàtica pas de vianants a l’entrada de la Ronda Vilaseca pel Pompeu Fabra: el
regidor Lluís Ros explica que no es pot moure de lloc el pas de vianants perquè
després la ciutadania travessaria fora del pas, ja que es segueix el camí natural.
D’altra banda, s’explica que està pendent d’arribar un nou senyal lluminós pel pas de
vianants perquè d’aquesta manera sigui molt més visible pels conductors.
Controls de velocitat a la circumval·lació ronda Vilaseca: S’ha comprovat amb el radar
pedagògic i ha quedat resolt amb els canvis de direccions executats el curs escolar
passat.
Excrements de gossos: Hi ha una nova campanya a finals d’any i una altra a primers
de l’any vinent. Es van realitzant campanyes conjuntament amb els agents cívics.
L’associació comenta que els ha vist amb el nou parc per gossos que s’ha fet darrera
de l’escola Piverd.

2) Nomenclàtor:
Canvi de nom del nou parc que també es diu parc de Vilaseca: el regidor Lluís Ros
explica que s’ha consultat i que el nou parc encara no té nom al nomenclàtor. Es
demana a l’associació que presentin instància proposant més d’un nom (a banda de la
proposta que ja havien fet de VILABRU) per a què la comissió quan es reuneixi ho
tingui en consideració.
3) Serveis
El Pont de Vilaseca (al cantó del Jardinet): L’àrea de Serveis ha informat que es fan
inspeccions periòdiques i que si està a sobre per part de l’ajuntament i de l’ACA. No hi
ha cap desguàs del Jardinet que desemboqui a la Riera però sí que renten al pati i és
possible que l’espuma baixi a la riera. Se’ls ha avisat. Sí que hi desemboquen els
embornals de l’avinguda Pompeu Fabra. Quan fa temps que no plou les primeres
aigües són brutes perquè arrossega la pols i la brutícia dels carrers. L’ACA ho va
revisant donat que és competència d’ells. Des de l’ajuntament es seguirà vigilant però
es demana a l’AAVV que si detecten algun abocament ho facin saber.
Torre de Vilaseca: Ja està acabat d’asfaltar fins a la torre i s’han reparat els sots que hi
havia al pont de l’entrada.
Parc Infantil del final del carrer Pozo Alcón: referent a la petició de canviar el tancat per
a què no sigui accessible pels gossos, el regidor Lluís Ros comenta que es farà però
que no serà immediat perquè hi ha més parcs que tancar i no es poden concretar
terminis.
Falta il·luminació: Pel què fa a la il·luminació el regidor exposa que es mirarà de posar
un focus que il·lumini la torre, ja que l’AAVV exposa que queda fosc i s’hi reuneix la
mainada creant conflicte.
Papereres: s’explica que les papereres antigues que anaven subjectes a les
llumeneres ja no es reposen. Per aquest motiu, com que va caure una amb l’última
ventada a l’avinguda Pompeu Fabra s’ha posat una nova paperera clavada a terra.
D’altra banda, s’explica a l’associació que el nombre de papereres s’augmenta només
quan l’empresa de neteja viària detecta que hi ha desbordament i actualment no és el
cas de la zona.
4) Medi ambient
Reforçar el contenidor de rebuig d’Av. Pozo Alcón amb Isaac Albéniz: Ja s’ha posat un
altre contenidor de rebuig i la incidència s’ha resolt.
La neteja d’en Puig d’en Pons: s’està pendent dels treballs de neteja i cremar les
planes invasores i està previst abans de final d’any fins a Cap de Gall. El regidor Lluís
Ros comenta que es farà una crema selectiva de les plantes invasores
La neteja de la Riera es va fent amb assiduïtat. Els veïns comenten que hi tiren bosses
d’escombraries. Actualment està neta i s’anirà vigilant.

Presència de serps, rates i gats: Necessitem un contacte de la persona afectada per
passar-li a la protectora Rodamón, que és qui fa les actuacions de captura,
esterilització i retorn dels gats. Normalment els problemes associats amb la proliferació
de gats de carrer és perquè hi ha persones que els alimenten (els gats estan
sobrealimentats i es reprodueixen més). S'intenta fer pedagogia amb els alimentadors
sempre que és possible
En quant a les rates, el regidor Lluís Ros explica que les incidències amb rates les
tracten cas per cas. S'han de localitzar els focus (poden sortir del clavegueram si ha
plogut) o pot haver un focus o refugi com per exemple una parcel·la abandonada (en el
segon cas es fan requeriments als propietaris.
Amb la presència de serps per si soles no fem res, estan protegides i la seva
presència no està associada a l'existència de brutícia , no suposen un problema de
salut pública al contrari són indicadors de la bona qualitat dels ecosistemes.
L’AAVV exposa que contactarà amb medi ambient quan es detecti un focus concret de
rates.
Roures centenaris: S’està valorant incloure aquests roures al PEPIPH (El Pla Especial
de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric de Palafrugell), o dotar-los d’algun
tipus de protecció local.
5) Obres
Enjardinament en el passeig Pozo Alcón: el regidor Lluís Ros els explica que el
projecte ja està fet però no es farà aquest 2018 segurament. Les prioritats no van en
aquesta direcció. S’exposa a l’associació quines obres urgents estan previstes i quines
es faran com a inversions financerament sostenibles. El passeig no té cabuda en
aquestes tampoc. Tot i això el regidor comenta que si amb la baixa d’alguna obra es
pot assumir es mirarà de fer però que no en sabrem res fins el segon semestre de
2018. L’associació demana veure el projecte en la propera reunió.
Obres de la Riera: En aquest cas passa una mica el mateix que amb l’enjardinament
del passeig. No és assumible aquest 2018. L’AAVV es queixa que és una reivindicació
històrica de fa molts anys i demana estar informats i que s’agilitzi tot el possible.
Banys a la pista de bitlles/skate: el projecte contempla tirar a terra la barraca existent i
fer-ne una de nova a l’altra banda on, a banda de mantenir un magatzem per a què
l’associació en continuï tenint per fer-hi ús s’han de fer uns banys. El regidor comenta
que no té pressupost propi però que també es mirarà si es pot fer amb baixes d’altres
obres més grans.
6) Local Social
WIFI. El local ja disposa d’internet 4G. Serà provisional fins que es doni d’alta la línia
però ja poden fer-ne ús. El canvi serà imperceptible. Es recomana parar-lo quan no es
fa servir.
Neteja local. La regidora Marta Baserba comenta que a partir d’ara es realitzarà una
hora de neteja setmanal al local del costat que és el que es cedeix per activitats. On
està l’associació com que és d’ús exclusiu la neteja va a càrrec d’ells però comenta
que si en algun moment es necessita una neteja especial es pot demanar.

7) Altres peticions per part de l’AAVV
Escombraries: l’AAVV comenta que continua sent deficient tant en contenidors com en
carrer. Pel què fa referència els bufadors. L’Associació comenta que deixen les
entrades de les vivendes brutes i que continua sent així. Embruten façanes i després
no les bufen per fer marxar la brossa i tot i el compromís en les reunions anteriors.
La regidora Marta Baserba explica quines millores hi ha previstes de cares a l’any
vinent amb les escombraries: tancat expressos per posar-hi mobles i trastos vells en
diferents punts on hi ha ja dotació de contenidors, enfustissats perquè els contenidors
no quedin tant visibles, càmeres en punts negres on es detectin abocaments de
deixalles descontrolades fora dels contenidors entre d’altres coses. Es mantindrà
informada l’associació.
Plaça de Mirapoix. L’AAVV comenta que la senyalització tant horitzontal com vertical
és molt deficient i demanen que es solucioni. Es fan fotografies de les deficiències més
greus per tal d’informar a mobilitat.
Un membre de l’AAVV demana que passarà amb la casa antiga que hi ha on hi havia
abans la deixalleria. El regidor Lluís Ros diu que amenaça ruïna i que després
d’analitzar-ho no té cap valor arquitectònic i que serà enderrocada en breu ja que és
de titularitat municipal. Els membres de l’AAVV no hi estan d’acord.

S’aixeca la sessió quan són 1/4 de 10 de la nit.

