Punt de trobada: Centre Cívic Els Jardins
Data: 3 de maig de 2018
Hora: 19: 00 h
Assistència: 36 veïns i veïnes
Equip de govern ( Excepte els regidors Pedro Ruiz, Ivan Faccia i Toni Martínez)

L’alcaldessa, Montserrat Carreras, obre la sessió explicant que es reprèn la programació de les Trobades
amb la ciutadania iniciades el març del 2017 responent al compromís de l’equip de govern d’establir un espai
de relació directe amb els veïns i veïnes per a escoltar i respondre a les qüestions que plantegin i informar
puntualment sobre assumptes públics diversos. Excusa l’assistència de regidors per motius de salut i
familiars.
Comenta que sovint no és fàcil trobar el temps per acudir a encontres com aquest i agraeix la implicació i
participació dels veïns i veïnes del barri dels Jardins.
L’alcaldessa informa dels següents temes:
- Les obres del Passeig Marítim acabaran el mes de juny i Cunit tindrà per fi un Passeig Marítim continu, amb
espais verds i jocs infantils.
Afegeix que des de la regidoria de Turisme i Patrimoni s’està treballant perquè es reprodueixi un búnquer
de defensa de costes que ja existia a Cunit, davant de l’Oficina de Turisme.
- S’han adjudicat uns contractes destacats:
o Per treure totes les bandes reductores de velocitat perquè estan fora de normativa.
o Per arranjar 1.200 m2 de voreres -als Jardins estan previstes 10 actuacions –
o Pel projecte d’educadors de carrer que treballaran amb i per els joves.
Afegeix que e aquest mes de maig tindrà lloc el dia 19 la Fira de Contraban i els dies 24 i 25 el Congrés
Localtic.

S’obre el torn d’intervencions dels veïns i veïnes que van exposar els temes següents:
Estat i neteja de la via pública i serveis
Diversos veïns i veïnes es queixen de la problemàtica que els ocasiona alguns pins en alguns trams
del c. Tulipa i de que l’Ajuntament no ha actuat davant de sol·licituds i de queixes com hauria de ferho (branques caigudes, voreres aixecades, pins tallats dels que no s’ha recollit la fusta, entre
d’altres).
Un veí del c. Tulipa reclama que va presentar un escrit el 2016 per un pi que estava a punt de caure i
els tècnics que van anar a veure-ho li van confirmar que s’havia de treure. Explica que finalment
aquest any ha caigut, trencant-li la tanca i un taronger. Diu que n’hi ha un altre a punt de caure i que
espera que li treguin abans no li trenqui res més.
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Un veí del c. Lliri diu que les branques d’un pi ja li han trencant dues vegades les escales de casa i
que no pot tallar ell les arrels, que són d’un gruix considerable i han entrat a casa seva, sense fer
malbé res.
La secretària de l’AV Los Jardines de Cunit formula varies queixes que li ha fet arribar veïnat del c.
Tulipa sobre els pins, la proliferació de mosquits i l’excés de distància per llençar la brossa
domèstica.
Reclamació de molts veïns/es de més neteja i desbrossament de terrenys, zones verdes i parcs
infantils, i la necessitat d’una actuació general en aquest barri perquè hi ha llocs en molt mal estat.
– es fan diverses queixes sobre el c. Tulipa, pas de vianants del c. Lliri, c. Crisantem, presència de
rates, ...Una veïna explica que han podat una mica al c. Crisantem amb c. Tulipa però que hi ha un gran
matoll que impedeix la visió i és molt perillós circular-hi.
Un veí es queixa de que va sol·licitar el 2015 la neteja d’un terreny que llinda amb casa seva ple de
vegetació i de rates, l’ajuntament li va proposar fer una denuncia perquè no havien trobat el
propietari, ell va respondre que sí i no ha rebut cap resposta més.
El regidor d’Urbanisme, Julio Ramon, demana disculpes en nom de l’Ajuntament en relació als
expedients oberts, i en concret l’expedient del 2016 per tallar un arbre, i diu que no entén perquè
no s’ha realitzat aquesta i d’altres actuacions.
Es compromet a revisar amb el Departament responsable tots els expedients per saber què ha
passat i a fer una visita amb el tècnic per veure l’estat dels arbres i de les parcel·les que s’han
assenyalat.
Afegeix que també es veurà les que són de propietat de l’Ajuntament, tot i que puntualitza que
només es compta amb 5 jardiners per fer les tasques de manteniment i suports puntuals a través de
plans d’ocupació.
Una veïna diu que contínuament estan sense llum en tota la part de dalt de carrer Tulipa i que s’ha
de fer urgentment alguna cosa.
El regidor d’Urbanisme diu que no li constava que hi hagués aquests talls i que esbrinarà què passa
perquè pot ser un problema amb els quadres d’enllumenat i hi farem inversions.
Una veïna pregunta sobre el carrer Lliri, 13, si pot passar per un pas de vianants una tub de
clavegueram sense soterrar.
El regidor d’Urbanisme respon que ho preguntarà als serveis tècnics perquè no és l’habitual però
pot passar perquè és zona de servitud municipal.
El president de l’AV Los Jardines de Cunit diu que quan passa la màquina escombradora deixa el
carrer ple de pedres.
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Una veïna pregunta si en els 1200 m2 de restauració de voreres hi ha previstes actuacions a La
Baronia perquè no hi ha voreres.
El regidor d’Urbanisme diu que no du el llistat de totes les actuacions i que s’informarà.

Una veïna reclama que es faci alguna cosa per tapar la imatge que dona el basar Xinés en una zona
tan visible
El regidor d’Urbanisme respon que el que s’ha fet és prioritzar la seguretat i s’ha fet estudi de com
està l’edifici estructuralment i els propietaris ja han rebut la resolució per fer les actuacions
oportunes.
Diversos veïns comenten que aquest any hi haurà un greu problema amb els mosquits i si
l’ajuntament té previst fer fumigacions.
Una veïna diu que l’ajuntament no ho fa bé: primer es talla i després es fumiga i ho fan al revés.
L’alcaldessa diu que a Cunit ja no es fan servir herbicides com el glifosat per tractar de manera
generalitzada els terrenys, per un tema de salut pública i de conservació de la biodiversitat.
Explica que Cunit, com d’altres municipis, està buscant la manera de no viure amb herbicides i que
s’haurà de veure com es tracta això, perquè d’una banda haurem d’anar canviant la percepció sobre
el que anomenem males herbes i per l’altra haurem d’anar ampliant un servei que es va reduir.
Afegeix que són molt conscients i que tothom sap que els servei de jardineria i altres serveis
municipals estan molt justos però que ampliar-los significa posar més diners en els contractes de
serveis.
Una veïna pregunta si es fa tractament a embornals per impedir la proliferació del mosquit tigre.
El regidor d’Urbanisme, Julio Ramon, diu que no és competència del seu departament i que
traslladarà aquesta preocupació sobre la proliferació del mosquit al regidor responsable per veure
que es pot fer.

Mobilitat, seguretat i transport
Diversos veïns pregunten com està el tema de la direcció única als Jardins
El president de l’AV Los Jardines de Cunit diu que vol deixar clar que no hi hagut cap acord veïnal
amb aquest tema com s’està dient, sinó que hi va haver tot de queixes de veïns i enfrontaments
amb les opinions contràries.
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Demana que l’Ajuntament prengui una decisió tècnica al respecte perquè així es com es va quedar i
no hi ha acord veïnal ni n’hi haurà.
Una veïna explica que hi ha més de 10 instàncies presentades sobre la direcció del c. Crisantem.
El regidor d’Urbanisme excusa que ell no pot respondre a aquest tema i que ho traslladarà al regidor
de mobilitat. Afegeix que si tècnicament es va fer una proposta i no es va arribar a implementar per
la problemàtica entre els veïns, el que es farà es tornar a estudiar aquesta proposta i donar-los una
resposta.
Un membre de la CUP comenta que els preocupa molt l’estat de l’av. Barcelona - fa poc hi ha haver
un altra atropellament - i quines mesures es prendran per solucionar la manca de llum en molts
sectors, i assegurar la seguretat.
El regidor d’Urbanisme diu que el projecte de millores a la c-31 en que hi ha prevista una inversió
d’1, 3 M€ ja està elaborat però va més lent perquè tenim la Generalitat intervinguda.
Explica que entre d’altres millores per a la seguretat viària es farà un carril bici en les connexions
amb Cubelles i Segur de Calafell, es crearan nous passos de vianants amb abalisament, es millorarà
l’enllumenat i es tancarà la mitjanera.
Una veïna recorda que en l’anterior trobada es va parlar de donar una solució a la via de sortida dels
Jardins en cas d’incendi i pregunta com està aquest tema.
El regidor d’Urbanisme respon que s’hi està treballant tot i que s’ha alentit perquè no es localitza a
un dels propietaris dels solars. Afegeix que a nivell de planificació hi ha acord amb l’Ajuntament de
Calafell i la previsió és que en el segon semestre d’aquest any es pugui fer una actuació provisional
Alguns veïns es queixen de la manca de servei de transport urbà i pregunten com està el tema.
El regidor d’Urbanisme explica que ja s’han fet els estudis tècnics i estem en la fase final en la que
s’ha de valorar jurídicament si fem un contracte o un conveni.
Comenta que s’estudia posar 1 autobús i transport a demanda i que abans no acabi l’any estarà en
funcionament.
Sobre protecció i benestar animal
La membre de la CUP comenta que han conegut la informació del Grup Ecologista del Vendrell
(GEVEN) sobre que a la zona de platja on s’estan fent les obres del nou tram Pg. Marítim hi nidifica
el corriol camanegre. Demana si s’ha tingut en compte o se n’ha fet algun estudi.
El regidor d’Urbanisme, Julio Ramon explica que el corriol nidifica en una altra zona on es va fer amb
el Geven el projecte de recuperació i ampliació de la zona dunar i que el grup ecologista ha estat
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acompanyant el projecte del nou tram de Passeig marítim que entre d’altres criteris mediambientals
s’enjardinarà amb plantes autòctones.
Una veïna de Can Nicolau diu que on viu hi ha molts gats ferals i pregunta si es fa alguna cosa a Cunit
respecte al control de colònies.
L’alcaldessa explica que l’ajuntament té un conveni amb l’associació que gestiona el centre
d’acollida d’animals pel qual fa una aportació econòmica i ells mitjançant l’esforç de persones
voluntàries que fan un treball excel·lent, recullen els animals i els porten als centres veterinaris per
fer les esterilitzacions.
Explica que cada any es fa una aportació però que cada esterilització costa entre 65 i 90 € i s’arriba
fins on s’arriba perquè hi ha molts gats. Afegeix que en principi les colònies de gats estan
controlades.
El president de l’AV Els Jardins diu que l’esterilització de gats és per llei i pregunta qui controla el
menjar que la gent els posa perquè no se’ls pot donar menjar.
L’alcaldessa respon que donar menjar està prohibit però és complex controlar que molta gent que
té bon cor no els hi doni.
Sobre recollida de residus i civisme
Una veïna comenta que ha fet mudança i va avisar el servei de recollida de mobles de la deixalleria
però que quan van arribar li van explicar que només es podien recollir 5 peces. Comenta que és una
queixa comuna a les xarxes el fet de trobar-nos tot de coses al carrer i que potser s’hauria
d’incrementar el número de recollides de mobles fins i tot quan no s’ha avisat.
L’alcaldessa explica que es van fixar 5 peces perquè s’havia de limitar per donar servei en un torn al
màxim possible d’habitatges però és cert que no es suficient i es mirarà d’augmentar el nombre.
També s’està mirant d’instal·lar un servei de contestador automàtic per recollir les demandes fora de
l’horari del servei d’atenció del l’àrea.
Comenta que el major problema que tenim és que molta gent que ve els caps de setmana no utilitza
aquest servei de recollida i aboca al costat dels contenidors. Recollir-ho i eliminar-ho ens costa molts
diners.
La manca de civisme amb el tema dels residus és un problema d‘imatge i també econòmic, i no és
exclusiu de Cunit, sinó del conjunt del Baix Penedès que és la comarca que menys recicla de tot
Catalunya. Per això, entre d’altres mesures, el Consell Comarcal del Baix Penedès amb la Junta de
Residus està fent una campanya de sensibilització a tots els municipis i també estem multant a qui
trobem cometent la infracció.
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Un veí de Plademar diu que molt sovint passen furgonetes amb altaveus a tot volum (ferroveller i
d’altres). Pregunta si tenen dret a circular per els barris amb la freqüència i el nivell d’estridència
amb que ho fan.
El regidor d’urbanisme respon que no està permès
Sobre projectes urbanístics
La membre de la CUP pregunta què hi ha de cert en els molts comentaris que s’estan fent sobre la
urbanització de la Plana del Castell i si hi ha previsió que aquest any puguin començar les obres.
El regidor d’Urbanisme diu que aquest sector és sol urbanitzable no desenvolupat.
Explica que s’estan duent converses amb els propietaris per desenvolupar-hi activitat econòmica en
el sector tocant a l’escola i en l’altra sector s’està revisant per disminuir l’edificació d’habitatges i
augmentar l’ús comercial i es proposa també fer habitatge de lloguer social. Afegeix que hi ha 4 ha
de zona verda, més altres zones verdes obligatòries dels 2 sectors.
Comenta que en tot cas s’està en preliminars i que és possible que aquest any es pugui aprovar tota
la documentació del sector tocant l’escola que s’està treballant i informant alhora a tots els grups
municipals.
Localtic
La membre de la CUP pregunta quin és el pressupost del Localtic per aquest any i quina valoració
se’n fa de l’anterior congrés
El regidor de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, Xavier Salvadó, respon que el
pressupost d’aquest any del Congrés Localtic no arriba als 20.000 €. Puntualitza que aquest
esdeveniment s’autofinança mitjançant patrocinadors. Afegeix que l’edició d’enguany va adreçada a
les administracions i que Cunit és pioner a Catalunya amb l’organització d’aquest Congrés.
Explica que enguany, s’introduirà un mòdul de robòtica a les escoles, una proposta sorgida del
Localtic. Afegeix que es farà també la II Cursa de drons i es convidarà, a més dels nens i nenes, a les
persones usuàries del Casal de la Gent Gran.
L’alcaldessa comenta que aquest esdeveniment és dels que situen Cunit en el mapa perquè ens dona
un prestigi. Explica que el Localtic és obert a tothom i gratuït i que aquest any ofereix un tema
central que és el que l’Ajuntament ofereix a la ciutadania amb les tecnologies.
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