ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE LA
PUNXA, DEL DIA 8 D’ABRIL DE 2022
ASSISTENTS:
Vocals, per part de l’Ajuntament:
Sr. Josep Piferrer
Sr. Pau Lladó
Vocals, per part del Consell:
Sr. Francesc Salellas
Sr. Alfonso Galeote
Sra. Elena Carmona
Sra. Josefa Cruz
Sr. José Moreno
Tècnic per part de l’Ajuntament:
Sra. Úrsula Dorado
Ordre del dia:
1) Requeriments propietats
2) Obra pública
3) Parcs i pistes esportives
4) Carrers
5) Medi ambient
6) Local Social
7) Altres qüestions
8) Noves aportacions
Comença la reunió a les 20:10 h seguint l’ordre del dia:
1) Requeriments propietats
Urbanització inacabada i deixada propietat de Divarian Propiedad SAU: Ha complert el
termini d’estassar i arreglar els desperfectes a la urbanització (inclosa la caixa de llum
del carrer Castella). A l’espera d’aprovació per part de l’equip de govern per executarho subsidiàriament. La part que connecta amb el final del carrer Flaçà, on hi ha els
contenidors també forma part de la urbanització, responent així el dubte per part dels
membres.
Urbanització Centre Comercial “La Fanga”: En el Ple d’abril es prendrà acord per la
dissolució de la Junta de Compensació i el manteniment i conservació de la urbanització
passarà a ser competència municipal.
Es parla de les 3 naus que s’estan construint per venta o lloguer a la urbanització. A
l’espera de saber quins negocis s’hi posaran.

2) Obra pública
Vorera i passos de vianants a la zona de la rotonda de Can Grau per travessar de
manera segura d’una banda a l’altra: Estan fent els acabats, pràcticament estan. A
banda de fer les voreres i els passos de vianants, com es va explicar, s’ha fet un tram
més de carril bici.
Passera per travessar la riera del cantó de Can Grau: Tal i com es va comentar, es va
enviar proposta a Carreteres per autorització i a l’Ajuntament de Begur com a propietaris
dels terrenys i estem a l’espera de resposta.
3) Parcs i pistes esportives
Substitució del tobogan de la plaça Pepe Barba: Abans de l’estiu es canviarà.
Substitució de porteries: Aquest mes d’abril es substituiran.
Papereres a la zona del Camp de Futbol i recollida de deixalles escampades: S’han
encarregat les papereres que seran posades abans de l’estiu i s’han recollit les deixalles
escampades, tot i que això no és garantia que no n’hi tornin a haver perquè és un
constant.
Paperera davant del Local Social i escombrada periòdica en l’entrant que fa perquè és
ple de deixalles: Ja s’ha demanat la neteja periòdica i s’ha encarregat la paperera.
Moure les pilones de davant del local a l’alçada acordada i mirar per què la clau no
funciona: Les pilones ja s’han col·locat on han d’anar i la clau s’ha mirat perquè no
funciona. Queda terra i brutícia encastada perquè no es sol treure, però no té cap
problema. Es torna la clau, ja s’ha comprovat que obri. De les pilones de baix hi havia la
del mig treta que ja s’ha recol·locat.
4) Carrers
Vial 1 d’octubre: Aquest mes de maig es pintarà el vial 1 d’octubre des dels passos de
vianants nous fins a la rotonda de l’Esclat oil: carril bici, passos de vianants, línies
divisòries,... El regidor ho mostra en detall al plànol aportat.
Els membres demanen que es tanqui millor amb new jerseis l’entrada al tram tancat fins
al cementiri. Es mirarà. L’alcalde també comenta que es mirarà de posar un cartell de
prohibit el pas.
Males olors al carrer La Mancha: Ja està solucionat. Es tractava d’un particular que té
la instal·lació antiga sense sifons i a més seria convenient fer-li un manteniment periòdic
almenys de neteja. Se li ha requerit que ho solucioni. L’escomesa és compartida entre
diferents habitatges. En principi està resolt.
5) Medi ambient
Riera Brugueres: Aquest mes de febrer semblava que hi havia aigües residuals a la
Riera (tram urbà) i s’han realitzat dues actuacions: es va netejar i estassar la llera del
tram urbà i el contractista que fa el servei de manteniment de l’Ebar del carrer del Suro,
i que té un sobreeixidor en aquest punt, va haver d’anar a desembussar de tovalloletes

les bombes, per això hi havia aigua residual a la riera. La incidència ha quedat resolta i
a data d’avui no hi ha presència d’aigües residuals. Es mostra les fotos als membres.
6) Local Social
Possibilitat de fer la bústia encastada a la porta d’entrada: S’ha encarregat a Joventut
per a què ho facin.
Pintar la paret interior (cantó de la porta d’entrada): El 4 de març es va pintar el tram de
paret exterior on hi havia la bústia però aquesta ha quedat per fer. Es reclamarà.
7) Altres qüestions
Titularitat del camí que va de la plaça Pepe Barba a la rotonda d’avall: S’ha preguntat a
Urbanisme i és de titularitat municipal per les indicacions que ens heu donat.
Els membres comenten que era l’antic carrer Ripoll i s’hauria de netejar perquè està en
males condicions.
Ferros i cinta davant d’un edifici al carrer la Mancha: Es va demanar a la Comunitat que
ho retirés en el seu moment però no ho han fet. Ho ha retirat l’ajuntament.
Als membres els preocupa que la façana comporti riscos que és el motiu original pel
qual s’hi va posar i no sembla que hi hagin arreglat res. Es parlarà amb l’inspector.
8) Noves aportacions
-

Els membres comenten que hi ha un parell de sots a l’asfalt: un a mitja pujada
del c. Bisbal i al carrer Andalusia davant del 71.
El pany del bany del local està esbotzat.
S’hauria d’arrencar la soca de l’antiga Alsina que fa temps que hi és i tapar el
forat amb el mateix paviment existent.
L’enllumenat públic de la Plaça de la Punxa, del voltant del cul de sac i del carrer
Andalusia fallen molt, a dies no hi ha llum, altres s’encenen i s’apaguen... s’hauria
de revisar què passa amb la instal·lació.
El solar del carrer Cul de sac número 8 tornar a estar ple d’herbes. S’hauria de
requerir.

La sra. Cruz aporta a reunió un problema particular que no es contempla en acta doncs
la reunió no és lloc per aquestes qüestions.
Sense més aportacions per part dels membres, a les 21.05h finalitza la sessió ordinària
de l’Associació de veïns del barri de La Punxa .

