ACTA DE LA REUNIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VILASECA BRUGUEROL, DEL DIA 20 DE JUNY DE 2018
ASSISTENTS:
President, per part de l’Ajuntament
Sr. JOSEP PIFERRER
Vocals, per part de l’Ajuntament
Sra. MARTA BASERBA
Vocals, per part de l’associació
Sr. ALFONS PEÑA
Sr. JOSE ANTONIO ARANDA
Sra. MARIA AYALA
Sra. ROSER LABORDA
Sr. JOAN PAGUINA
Sr. BENITO
Sra. DOLORS BUTINYÀ
Tècnic
Sra. ÚRSULA DORADO
Ordre del dia
1) Mobilitat
2) Serveis
3) Medi ambient
4) Obres
5) Altres
6) Altres peticions per part de l’AAVV
S’inicia la reunió a les 20 hores 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. A l’altra costat s’ha instal·lat un senyal ordinari de pas de vianants.
Senyalització deficient a la Plaça Mirapoix: S’ha pintat la senyalització horitzontal que
mancava i s’ha renovat l’existent.
Nova senyalització horitzontal i vertical a Bruguerol 1 i Vilaseca: La senyalització
vertical està acabada. La senyalització horitzontal de moment només s’ha fet plaça
Mirapoix i la resta es té la previsió de fer passat l’estiu. Els veïns comenten que és
necessari un pas de vianants a l’últim tram de la Ronda Vilaseca, de vorera a vorera, a
la banda que dóna a la plaça Mirapoix.

2) Serveis
Torre de Vilaseca: està pendent d’il·luminar. S’ha demanat el material.
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.
Senyal prohibit gossos a la pista de bitlles: la posaran aquesta setmana vinent, està en
previsió.
3) Medi ambient
Roures centenaris: Continuen els tràmits 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. Es recorda a l’AAVV el
compromís de l’ajuntament de no talar-los.
4) Obres
Enjardinament en el passeig Pozo Alcón: Finalment ja té dotació econòmica i
s’aprofitarà per fer un pou que reculli l’aigua que embassa la ronda Vilaseca. Aquest
pou servirà per regar l’enjardinament de la plaça. Serveis tècnics està treballant en el
projecte i la previsió és executar les obres el primer trimestre de 2019.
Obres de la Riera: Continua sense dotació pressupostària. L’AAVV ho considera
prioritari ja que fa molts anys que es parla d’arreglar-la. L’ajuntament es compromet a
negociar amb l’ACA com han de ser les obres perquè en el moment que hi hagi partida
econòmica no s’endarrereixi per aquestes gestions. Es recorda que el regidor va
explicar a la darrera reunió que 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.
Banys a la pista de bitlles/skate: de moment segueix pendent. El que sí es farà a la
tardor és crear rampa i escales al talús que connecta la pista amb la zona del Centre
Municipal d’Educació i enjardinar la zona perquè el parc tingui ombra. La regidora
explica que també s’han de fer millores a la pista d’skate.
5) Altres
Wifi: El local tindrà fibra i la instal·lació estarà feta en una setmana aproximadament si
no hi ha cap complicació.
Responsabilitats fiscals d’associació i/o membre de la junta: S’explica que no sabem
exactament a quina problemàtica concreta us referiu però a grans trets, una associació
és una personalitat jurídica perquè té CIF. Qui respon en primera instància sempre és
l’associació però si es demostrés que els membres (president, tresorer, vocals) estan

incomplint les seves obligacions i/o l’associació es declarés insolvent, els membres
hauria de respondre de manera subsidiària.
En referència al model 347, per exemple, les associacions només l’han de presentar
en el cas que hagin rebut una subvenció o diverses que juntes superin els 3.005€.
Es demana a l’AAVV que concreti la problemàtica. El sr. Paguina comenta que ha
tingut una mala experiència amb una altra associació de la que és membre, que arrel
d’una donació han hagut de pagar el gestor perquè presentés l’impost de societats de
diferents anualitats que no havien presentat i això els ha suposat una sanció. Els
preocupa que com que l’associació no té diners els membres s’hagin de fer càrrec
amb el seu patrimoni personal si hi hagués algun problema. També explica que fa 15
anys que són els mateixos membres, que no troben relleu generacional i que cada
vegada hi ha menys membres que paguin la quota anual de 15/20 euros. Això sumat a
la nova llei que obliga a la comunicació telemàtica entre altres coses els porta a
plantejar-se tancar l’associació ja que cada vegada fan menys activitats.
La regidora es compromet a consultar-ho i donar-los resposta.
6) Altres peticions per part de l’AAVV
-

-

L’asfalt de la ronda Vilaseca està en males condicions.
Tapes rodones que ballen i fan fressa, segurament tinguin la goma
malmenada. Situades davant de avinguda Pompeu Fabra 14.
Reiteren que per la manca d’il·luminació de la Torre de Vilaseca, hi ha un grup
de joves que creen aldarulls i s’encaren a un veí al que no deixen dormir.
Tenen entre 18 i 20 anys i s’hi reuneixen entre 00h i 02h. També s’hi venen
estupefaents.
Les voreres del carrer Fermí Vergés estan molt brutes per les mores de les
moreres, s’han de netejar i plantejar-se si són l’arbrat adequat.
Demanen una passarel·la davant carrer Isabel II per arribar al parc. Comenten
que és una petició històrica però no han rebut resposta.

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 les 10 de la nit.

