ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILASECA BRUGUEROL, DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2018
ASSISTENTS:
President, per part de l’Ajuntament
Sr. JOSEP PIFERRER
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sr. LLUÍS ROS
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part de l’associació
Sr. ALFONS PEÑA
Sr. JOSE ANTONIO ARANDA
Sra. MARIA AYALA
Sra. ROSER LABORDA
Tècnic
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia
1) Mobilitat
2) Serveis
3) Medi ambient
4) Obres pendents sense dotació econòmica
5) Altres peticions per part de l’AAVV
Inicia la reunió el regidor Lluís Ros seguint l’ordre del dia presentada:
1) Mobilitat:
Problemàtica pas de vianants a l’entrada de la Ronda Vilaseca pel Pompeu Fabra:
s’ha instal·lat un senyal lluminós amb placa solar. És només a una cantonada per
l’energia solar. L’AAVV comenta que a l’altra cantonada no hi ha cap senyal i és el
cantó on menys visibilitat tenen i més ràpid passen. Es traslladarà a mobilitat.
Senyalització deficient a la Plaça Mirapoix: Al novembre es van pintar dos passos de
vianants dels sol·licitats.
Nova senyalització horitzontal i vertical a Bruguerol 1 i Vilaseca: Entre abril i maig es
començarà a instal·lar la nova senyalització vertical i repintar la senyalització
horitzontal. Els passos de vianants seran fressats i pintats amb nova pintura de doble
component antilliscant. Es comunica a l’AAVV que des de Mobilitat ens han demanat
que si detecten alguna necessitat especial ens ho facin saber abans d’iniciar els
treballs. Si tenen cap observació a fer ens faran un correu electrònic.

2) Serveis
Torre de Vilaseca: està pendent d’il·luminar.
Parc Infantil del final del carrer Pozo Alcón: El tancat està pendent. Hi ha altres parcs
per tancar que encara són oberts i el regidor Lluís Ros comenta que no es pot
calendaritzar encara.
3) Medi ambient
La neteja d’en Puig d’en Pons: Es va fer l’estassada i crema de plantes invasores
abans de Nadal. Es farà un repàs aquest any vinent perquè és difícil eliminar-les d’una
sola vegada.
Roures centenaris: S’estan fent els tràmits oportuns per incloure aquests roures al
PEPIPH (El Pla Especial de Protecció i Intervenció en el Patrimoni Històric de
Palafrugell) i si no fos possible, dotar-los d’algun tipus de protecció local. Val a dir, que
no hi ha cap previsió per part de l’ajuntament de talar-los.
4) Obres pendents sense dotació econòmica
Enjardinament en el passeig Pozo Alcón: el regidor Lluís Ros els explica que el
projecte tècnic està acabat i mostra el plànol de quina intervenció hi ha prevista. Com
ja es va dir en l’anterior reunió, que l’execució pugui ser dins el segon semestre de
2018 està condicionada a les baixes d’obres grans que s’estan executant. Com a molt
aviat s’executaria l’últim trimestre del 2018. Proposa a l’AAVV que es mirin amb calma
la proposta ja que com que queda temps per l’execució, si tenen alguna observació a
fer podrà ser valorada.
Obres de la Riera: En aquest cas passa una mica el mateix que amb l’enjardinament
del passeig. Hi ha avantprojecte i la seva execució depèn de baixes o de que l’equip
de govern ho prioritzi en el pressupost de 2019.
Banys a la pista de bitlles/skate: és el mateix cas. El regidor Lluís Ros explica que
aquella zona té 3 fases. La primera, ja executada, és l’acondicionament de la plaça de
davant el Centre Municipal d’Educació, la segona seria els banys i l’última la millora
d’instal·lacions i Skate de la zona.
El regidor, fora de la previsió de la reunió explica a l’AAVV que a la carretera de
Tamariu fins a Ca la Pedrosa, conjuntament amb la Diputació (des de la placa groga
que és la seva afectació), hi ha prevista una reforma que contempla carril bici, espai
per vianants i arranjament dels carrils de circulació.
Quan això es faci s’haurà de canalitzar tots els passos a la banda esquerra (ja suposa
una intervenció per la riera) i per tant, posposa l’obra de la Riera fins que aquesta
estigui executada. Val a dir que l’ACA no està conforme amb la canalització actual.

5) Altres peticions per part de l’AAVV
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-

Falta desguàs al pont de la riera a la banda de ronda Vilaseca. Quan plou baixa
molta aigua per la ronda fins a l’avinguda Pompeu Fabra, donat que no hi ha
desguàs per a què passi. Demanen desviament a desguàs perquè això no
passi. Potser el millor seria afegir-ho a l’obra d’enjardinament de Pozo Alcón,
comenta el regidor.
L’asfalt de la ronda Vilaseca està en males condicions.
La senyora que donava de menjar als gats ho continua fent. Ara els hi posa al
mur de quan entres al carreró des de la Torre (el que va a parar al parc de
gossos).
Demanen un cartell de prohibit gossos a la pista de bitlles ja que n’hi ha que hi
van a passejar i els hi deixen la pista en males condicions.
Llumeneres foses:
o Isaac Albéniz, davant el transformador, s’apaga la llumenera.
o Parc de Vilaseca al costat de la Riera també s’apaga la llumenera.
o Fermí Vergés entrant a la cantonada de Mª Aurèlia Capmany (la
primera llumenera) està fosa.
Demanen que es faci el tractament dels arbres del carrer Albéniz per la resina i
que així no taquin tot el carrer.
Volen saber quina alçada poden tenir per normativa les tanques de xifrés de les
finques i què es pot fer si no compleixen.

Un cop parlats tots els temes l’AAVV conjuntament amb la tècnica de l’ajuntament
revisen certs aspectes comentats a la reunió.
S’aixeca la sessió quan són 2/4 de 10 de la nit.

