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Inicia la sessió l’alcaldessa, Montse Carreras,  presentant els membres de l’equip de govern i 

explicant que aquest espai té l’objectiu d’establir un espai de contacte directe amb els veïns i 

veïnes per a escoltar i respondre a les qüestions que plantegin i també per a informar sobre els 

assumptes  públics.  

Informa que és la tercera de les 6 trobades programades per aquest 2018 i recorda que tot i 

que es realitzen en diferents equipaments del municipi per tal de facilitar-ne l’assistència als 

veïns i veïnes de cada sector , estan obertes a tothom.   

Comenta que  hi ha dos projectes que atenyen directament al nucli antic.   

D’una banda, s’està elaborant una proposta de Pla director del Casal municipal per fer  tots els 

espais accessibles i que l’equipament sigui alhora un espai cultural i un element dinamitzador 

en l’àmbit comunitari.  Està previst que en els proper dies es presenti el Pla als grups 

municipals i tot seguit a la ciutadania.        

El regidor d’Urbanisme, Julio Ramon, afegeix que s’explicaran les fases de desenvolupament 

del Pla i la proposta d’accessibilitat i  informa també que ja està preparada una actuació 

important que és la sonorització de l’actual  sala d’actes del Casal.     

D’altra,  l’alcaldessa explica que s’està fent les primeres passes per l’elaboració d’ Pacte Local 

per a la recuperació del casc antic. Comenta que aquest Pacte és fruit d’un acord unànime de 

tot el consistori per a elaborar un Pla estratègic que permeti definir la millora del barri amb la 

implicació de tothom, a través d’un procés de participació per a integrar tothom qui ho vulgui 

en la seva elaboració.  

Per últim afegeix que el bar del Casal obrirà per la Festa Major d’estiu.  

S’obre el torn d’intervencions dels veïns i veïnes que van exposar els següents assumptes:  

Sobre el Casal Municipal    

� Pregunten si és cert que es farà  un menjador social, si portaran el bar persones amb 

discapacitat i per quants anys serà la concessió.  

 

L’alcaldessa respon que gestionarà el bar la Fundació Santa Teresa, una entitat que 

desenvolupa projectes d'integració social i d’inserció laboral  i que compta amb una 

llarga experiència en aquest sentit.  Diu que l’entitat també farà una programació de 

tallers oberts a tothom com en el Centre cívic Cal Cego i també es programarà una 

formació professional amb titulació de la Generalitat en l’àmbit de l’hostaleria que és 

un dels més demandats a Cunit i a la comarca.       

 

Punt de trobada: Casal municipal  
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Diu també que des que va córrer aquesta informació s’ha explicat en les diferents 

reunions amb els veïns, amb les entitats i en els mitjans de comunicació que al Casal ni 

a cap altre lloc no hi haurà un menjador social,  entre d’altres motius perquè s’atén 

l’ajut per a l’alimentació de les persones que ho necessiten de manera anonimitzada i 

individualitzada 

 

En relació a la durada del contracte explica que serà de 5 anys, prorrogables per 5 anys 

més.   

 

Estat i neteja d’espais  

Sobre aquest tema diverses veïnes van fer les següents observacions:  

 

Hi ha moltes queixes sobre els contenidors.  

La recollida dels excrements dels gossos segueix igual de malament.  

S’ha de posar multes a tots els que deixen matalassos, mobles, fora de lloc.  

En l’època de l’any que estem que hi hagi residus així acumulats és un perill.  

 

El regidor de Medi Ambient comenta que en el tema de residus la minoria que ho fa 

malament es visualitza molt més que la majoria que ho fa bé.  

 

Recorda que hi ha un servei de recollida gratuïta prèvia trucada telefònica, i que tot i 

això es  recullen prop de 20.000 k. setmanals de residus al costat dels contenidors.  

Reflexiona que l’Ajuntament sol no podrà amb tots els actes incívics perquè no compta 

amb els recursos suficients i que no es tracta tant de netejar més com d’embrutar 

menys i per això és necessària la intervenció de tothom com a comunitat.  Afegeix que 

això no obstant, es posaran les mesures suficients per a sancionar l’incivisme.     

 

L’alcaldessa afegeix que posar multes no és fàcil perquè s’ha de trobar les persones en 

el moment de cometre la infracció i no tenim prou policia per poder controlar-ho tot.   

Explica que ja s’han fet dues campanyes de control amb la Policia local i s’està 

estudiant fer-ne una altra o posar càmeres en els punts més conflictius. A més,  s’està 

fent a través del Consell Comarcal del Baix Penedès una campanya d’informació i  

sensibilització.  Diu que es prenguin les mesures que es prenguin no hem de deixar de 

fer pressió social sobre els actes incívics.    

 

Una veïna comenta que ara que quedarà un passeig marítim bonic i acabat i  s’hauria 

de mirar de fer alguna cosa amb els baixos de l’edifici que hi ha al costat de l’Oficina de 

Turisme perquè estan fatal i dona molt mala imatge. 

 

El regidor d’urbanisme respon que aquest edifici ara és d’una entitat bancària i que tot 

i que no té bona imatge compleix  la normativa perquè esta tancat.  

 

Explica que es mirarà com incloure problemàtiques com aquesta en la nova ordenança 

d’obres, perquè no s’ha volgut regular quin tipus de tancat s’ha d’instal·lar en els 

terrenys o solars perquè cadascú té la capacitat econòmica que té i el que és prioritari 

es garantir que es tanquin.        

 

Una veïna demana aprofitar que encara estan treballant les  màquines al Pg. Marítim 

per treure les pedres que hi ha al voltant de l’espigó núm. 5  
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 El regidor d’Urbanisme  respon que ho comunicaran al Ministeri de Medi Ambient 

perquè diguin el què. Diu que l’Ajuntament se’n cuida de la neteja de les platges però 

no pot fer cap intervenció  directament.   

 

El regidor d’Hisenda i de Relacions Institucionals, Pedro Ruiz, comenta que hi ha una 

relació fluïda amb el Ministeri, i que darrerament han vingut a reparar l’espigó 2, un 

tros de mur, i d’altres actuacions però que a no ser que sigui una actuació d’urgència 

no venen a fer-les d’una en una per la logística i el cost que suposa.   

 

El regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Platges, Toni Martínez, afegeix que pel 

darrer temporal van venir a fer una regeneració de sorra a l’alçada del c. Estació.  

 

Una veïna demana què es fa perquè es respectin els cartells de prohibició de gossos a 

la platja.  

 

El regidor de Medi ambient diu que en temporada d’estiu està prohibit l’accés dels 

gossos. Comenta que tenim 2 banderes blaves i  és important mantenir la qualitat dels 

serveis.   

  

Sobre benestar animal  

 

� Una veïna explica que al Torrent d’en Pedro els darrers dies fa una pudor insuportable 

i es veu l’aigua en molt mal estat i hi ha una  família d’ànecs. Demana si l’Ajuntament 

pot fer alguna cosa perquè els animals puguin estar bé.  

  

 El regidor d’Urbanisme diu que es mirarà l’estat de la riera, i que probablement els 

 ànecs ja no hi siguin.    

     

Sobre mobilitat i seguretat  

 

Una veïna diu que ha escoltat al regidor Jaume Casañas explicant coses que es fan  

entre els ajuntaments de Cunit i de Cubelles i proposa si es pot fer una actuació 

conjunta en el tram que va des de el  Camping La Rueda fins Cunit perquè està en molt 

mal estat i suposa un perill.  

 

El regidor d’Urbanisme contesta que en l’estudi de millora de la C-31 que s’ha realitzat 

ja es va incloure la construcció d’un pas de vianants en aquesta zona.  Explica que la 

situació de la Generalitat amb el 155 ha fet que tot quedés aturat però que es 

demanarà reunió amb la Conselleria perquè es pugui tirar endavant.    

 

 

� Una veïna comenta que està molt bé el carril bici que s’ha fet al nou tram de passeig 

marítim però vol saber què passa amb la resta del passeig i  la manca de civisme 

d’alguns ciclistes. Creu que s’ha de fer alguna cosa perquè cada vegada n’hi ha més i 

són un perill per la gent gran i els nens.  

 L’alcaldessa diu que el projecte de carril bici ja està previst des d’un inici d’extrem a 

 extrem del  passeig marítim. El Ministeri té el projecte que abasta els 2,5 km de passeig 

 i l’ha d’anar executant.      
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 Comenta que l’únic tram de la costa en que està prohibit és a Calafell i és una opció 

 però no és la d’aquest govern perquè considera que és una qüestió de civisme i es pot 

 conviure si tothom es respecta.    

El regidor de Seguretat ciutadana i de Joventut i Esports, Ivan Faccia, planteja 

reflexionar sobre quin model d’espai públic volem. Argumenta que si no és de 

convivència sinó de control, prohibicions, sancions, gairebé millor que es destinin tots 

els recursos a les noves generacions.  

 

Afegeix que ningú ens interpel.la per saber què estem dedicant a Educació. El camí és 

més llarg però l’hem de recórrer.  

 

Un veí intervé per dir que estem en un estadi previ al dilema ètic de qui es pregunta 

sobre si pot o no fer una cosa,  estem en “l’estat del faig el que em dona la gana”.  

 

Intervé un membre de la CUP que opina que cal més diàleg i  manca comunitat.  Diu 

que l’educació no és teòrica però la convivència es fa reconeixent problemes i buscant 

solucions i això significa intervenir en molts factors i tenir més cohesió com a poble.  

Afegeix que la gent és autoregulem més del que sembla.  

 

El regidor d’Urbanisme diu que aquesta manca de cohesió, i de molta gent que no se 

sent del seu poble, és pot deure a diversos factors però és  un tret comú en els  pobles 

turístics, que reben de cop un munt de persones. Cunit passa de 12.000 habitants a 

una punta de 50.000 a l’estiu.   

 

 Un  veí afegeix que està d’acord en que és una minoria però fa molt soroll i considera 

que ens hem d’adreçar a les persones que viuen aquí tot l’any i treballar entre tots la 

cohesió social.   

 

Altres temes  

 

� Una veïna diu que s’ha de solucionar  l’aparcament de les autocaravanes. Explica que 

ha ho va dir en una altra trobada i que se agraeix la resposta a l’escrit presentat en el 

sentit  que es requeriria el propietari dels terrenys perquè els tanqui.  

  

 El regidor Julio Ramon explica que l’Ajuntament tal i com es va comprometre va 

 prendre mesures  en els terrenys municipals i que en els terrenys privats es requerirà 

 al propietari que o bé els tanqui o bé posi una mesura correctora, perquè està tenint 

 una activitat en un espai privant i ha de donar-li una solució.  

 

Argumenta que tot i que sembli senzill trobar una solució no ho és perquè aquest 

terreny no és sòl urbà ni tampoc urbanitzable lliure perquè estan repartides les 

parcel·les i en aquest sentit està en una mena de llimbs i s’estan buscant les vies per 

poder activar una solució.     

 

L’alcaldessa intervé per dir que s’ha de mesurar la valoració que es fa de les 

autocaravanes perquè és cert que fan un ús de serveis públics però també 

consumeixen i deixen diners al poble.  Qüestiona que el concepte de qui s’està 

aprofitant d’aquest recursos públics i qui no és discutible, donat que molts municipis 

promouen aquest tipus de turisme que tradicionalment es curós amb l’entorn, malgrat 

pugui haver-hi excepcions, i compta amb nivell adquisitiu.  
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El regidor Pedro Ruiz afegeix que l’Ajuntament ha intentat regular-ho i s’han fet dues 

convocatòries de concurs públic per a tenir un aparcament legalitzat, però no hi ha 

hagut cap operador interessat. Explica que mentre han acampat a la via pública la 

Policia local ha cursat les multes pertinents, però ara estan en un terreny privat. 

Argumenta que si fos una actuació gravosa pel municipi, prendrien mesures però com 

a govern no consideren que sigui un gran problema. Tot i això es requeriran mesures al 

propietari.   

 

Una veïna pregunta si quan llencen les aigües brutes poden fer una foto i denunciar-ho 

 

L’alcaldessa respon que  han de trucar la Policia i agafar-los en l’acte.    

 

El regidor Toni Martínez diu que s’ha de mesurar el tema de les autocaravanes perquè 

a l’estiu en tenim uns 50 i 15.000 banyistes que estan consumint aigua, utilitzant 

serveis, produint residus, etc. i  no és molt lògic estigmatitzar els caravanistes.   

 

 Una altra veïna diu que ha vist una furgoneta emportant-se garrafes d’aigua de les 

 fonts de la platja i que hi ha persones que es dutxen i renten els plats. Pregunta si  

              paguen  alguna cosa a l’ajuntament per poder fer tot això.        

 

 El regidor d’Hisenda diu que no paguen res.  

  

Una veïna diu  que ha vist  treballadors de les obres del passeig marítim agafant  sorra 

de la platja i portant-la a les obres i si sap l’ajuntament perquè ho feien.  

 

El regidor Toni Martínez diu que parlaran amb el cap de les obres per saber que ha 

pogut passar amb això de la sorra.  

 

 


