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L’alcaldessa, Montserrat Carreras, dona la benvinguda a les persones assistents i explica que 

les Trobades amb la ciutadania són fruit del compromís establert en el Pacte de Govern de 

disposar d’un espai de relació directe amb els veïns i veïnes per a escoltar i recollir les seves 

aportacions i propostes, respondre a les qüestions que plantegin i  informar puntualment 

sobre assumptes  públics diversos en relació al barri o al municipi. 

Presenta tots els membres de l’equip de govern i s’obre el torn d’intervencions dels veïns i 

veïnes que van tractar els temes següents:  

 Projectes urbans  

� Una veïna exposa que considera necessària la connexió  de Valparaíso muntanya amb 

Plademar perquè estan incomunicats per anar caminant respecte a molt serveis 

importants (escola, casals, ...)  

 El regidor d’Urbanisme, Julio Ramon, explica que hi ha planificat un pont al carrer de 

 les Julivardes. Està programat en el planejament general i  ha de desenvolupar-lo el 

 propietari del sector.  

 Diu que, en qualsevol cas, s’ha de tenir en compte que l’ajuntament ha d’establir 

 prioritats en les actuacions d’arranjament i construcció i les primeres són les que 

 afecten a la seguretat.  

Relacions socials i oci  

 

� Un veí diu que no troba un lloc referent on relacionar-se i anar de festa a Cunit. 

Comenta que s’han fet festes aquest estiu que han estat molt bé com el Festival de 

Food Trucks o el Bye Bye Summer, però que el lloc era inadequat (mal il·luminat, ple 

de pedres,...) Afegeix que sense deixar de fer coses al centre del poble, caldria fer-ne 

més a la zona nova on creu que hi ha millors condicions d’espais.   

 El regidor d’Urbanisme comenta que a més dels espais actuals,  està planificat un gran 

 parc a la Plana del Castell.   

 Una veïna vol saber  què hi ha projectat a la Plana del Castell.  

 El regidor d’urbanisme explica que aquest espai està dividit en dos sectors: el que hi ha 

 més proper al centre històric del poble on hi haurà un gran parc urbà, i habitatge amb 

 local comercial, i  el que està tocant a les escoles on està previst el desenvolupament 

 de més activitat econòmica amb superfícies comercials i habitatges.   Afegeix que 

 quan  es desenvolupi aquest sector passarà a ser de titularitat municipal. 
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 L’ajuntament disposarà des d’un inici de l’habitatge, tant el lliure com el protegit, i el 

 propietari tindrà un dret de superfície del sector durant 75 anys  sobre la gestió de la 

 part comercial.     

 Tota la informació sobre aquest i altres desenvolupaments urbanístics es pot consultar 

 al Geoportal urbanístic del web municipal. 

 https://mun.nexusgeographics.com/cunit41/visor-geoportal.jsp 

Estat i neteja d’espais públics 

Sobre aquest tema els veïns i veïnes fan les següents observacions:  

 

� Queixa sobre l’horari d’inici dels treballs de jardineria a les 07:30 h en període de 

vacances. 

 El regidor de Medi Ambient respon que les franges horàries per poder fer la neteja són 

 adaptades a les hores en que hi ha menys activitat, circulació i trànsit per no entorpir 

 l’activitat diària. Tot i això s’ha retardat l’horari 1 hora a les zones on hi ha més 

 densitat de població.            

� Demanda de fer un manteniment de la plaça Clara Campoamor perquè considera que 

està abandonada i va costar molts diners públics fer-la.   

 El regidor d’Urbanisme diu que la construcció la va pagar un promotor i que s’ha de 

 fer el manteniment. 

� Manca de contenidors al c. Montblanc.   

 L’alcaldessa respon que ja no hi ha contenidors de rebuig solts, sinó zones de bateria 

 amb contenidors per tots els tipus de residus. 

 El regidor de Medi Ambient explica que s’han anat ampliant punts de recollida i 

 canviant algunes ubicacions. Afegeix que tothom vol el contenidor a prop però no 

 davant de casa seva i això no és viable.        

� Des de fa un parell de mesos els jardins estan millor.    

� Proposta que hi hagués un contestador els dissabtes per atendre les sol·licituds de 

recollida de mobles i restes de poda.  

 El regidor de Medi Ambient diu que aquest servei telefònic ja funciona i que s’ha 

 ampliat 1 dia el servei de recollida, que ara és els dilluns i els dimecres.      

� Queixes sobre els contenidors de residus. Estan molt bruts perquè no es fa prou feina 

de neteja.   

 El regidor  de Medi Ambient afirma que els contenidors es netegen. Afegeix que ens 

 desborda la manca de civisme i apunta com a dada que setmana s’han recollit 22.000 

 kg fora  dels  contenidors.  

 Explica que s’ha ampliat el contracte de neteja i que de moment s’ha reforçat els punts  

 negres  amb 50 nous contenidors,  perquè la intenció és anar renovant tot el parc.  

� Cal més neteja d’herbes al carrer perquè es deixen créixer massa i arriben a aixecar 

voreres. Diu que no demana que s’emprin  herbicides sinó que es passi a tallar més 

sovint.      

� Queixa sobre el mal estat dels lavabos públics de les platges aquest estiu 

 El regidor de Medi Ambient, explica que els lavabos es netegen cada dia de dilluns 

 a diumenge a primera hora del matí i que degut el gran volum de gent a les platges, 

 depenent de l’hora en que s’utilitzin, no han estat a vegades en les millors 

 condicions. Afegeix que la neteja no es pot fer en una altra hora perquè es fa 

 mitjançant una  màquina aspiradora i es convenient fer-ho quan no hi ha ningú encara 

 a les platges.    
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 L’alcaldessa, Montse Carreras comenta que s’haurà de revisar el contracte per la 

 temporada vinent per tal d’augmentar la qualitat d’aquests serveis perquè els d’aquest 

 any eren correctes però molt senzills i pel tipus de plàstic, tot i estar nets feien mala 

 olor.    

� Plaga d’escarabats. Ha vist adhesius conforma s’ha fumigat en alguns llocs i demana 

perquè no es fan fumigacions generals.      

 El regidor de Medi ambient explica que aquest estiu han estat un problema i s’han fet 

 diverses actuacions. Matisa que aquestes no es fan de manera indiscriminada sinó 

 que s’actua quan es detecta el focus de la plaga.  

 

Benestar animal  

 

� Una veïna explica que va presentar una instància a primers d’agost perquè  

l’Ajuntament actuï respecte la situació d’un gos que està tot el dia tancat en un balcó i 

només el treuen a passejar a la nit. Comenta que li van dir que anirien a veure-ho i li 

donarien avís i no han rebut res.       

  

 El regidor de Medi ambient diu que es verificarà si hi ha anat un tècnic i l’estat de 

 l’expedient.  Afegeix que els gossos poden estar fora de les cases o pisos durant  el 

 dia però que a partir de les 10 del vespre ja no se’ls pot deixar  a l’exterior.   

  

 Explica també que primer hi va la Policia i fa una acta, posteriorment el tècnic de Medi 

 Ambient fa la inspecció i es fa un requeriment i, si és el  cas es procedeix a la sanció 

 administrativa.        

 

El regidor de seguretat ciutadana, Ivan Faccia,  explica un cas d’un gos lligat a l’exterior 

d’un habitatge en que ha hagut d’intervenir la Protectora i Seprona i s’ha trigat 3 

mesos a localitzar els seus responsables. Afegeix que sempre s’actua, però no sempre 

és ràpid.    

 

Mobilitat i seguretat  

 

� Un veí reclama que hi hagi policia de proximitat. Afirma que no els veu caminant i això 

dóna lloc a que es deixin cotxes abandonats o d’altres accions que tenen un efecte 

crida. Amb agents a peu serien més difícils.  
  
 El regidor de Seguretat ciutadana diu que es compta amb la plantilla que hi ha i posant 

 una parella de proximitat no es cobririen les tasques de vigilància i control del territori 

 que realitza la patrulla. 

 Explica que des del mes d’agost es compta amb 3 policies més perquè s’han cobert 

 baixes i vacants, però tot i així no hi ha  la possibilitat d’arribar a tot.   

       

� Més seguretat a l’estació de RENFE, sobretot el túnel de pas inferior que no té bones 

condicions de neteja i fa una impressió molt dolenta.   
 El regidor de Seguretat ciutadana diu que a l’estació hi ha sempre , sense excepcions,    

 un  cotxe patrulla en els dos darrers trens nocturns, així com en les entrades i sortides 

 de les escoles.  

 
� Un veí demana que es restringeixi l’ús de bicicletes al passeig perquè no es pot 

passejar amb tranquil·litat.  
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 Demana també que es posin bandes reductores  de velocitat en carrers de Valparaíso 

 muntanya  perquè és excessiva i suposa un perill. Diu que no entén perquè es  deixen 

 en uns llocs i es treuen d’uns altres.   
  

 L’alcaldessa diu que, amb civisme, bicicletes i vianants han de conviure perquè 

 no hi ha espai suficient al passeig per delimitar una zona de circulació de 

 bicicletes i l’equip de govern no és partidari de limitar aquest ús.       

  
 El regidor de Seguretat ciutadana diu que es fan campanyes de radars i es posen 

 multes per excés de velocitat i que el que cal és complir les normatives de 

 circulació i respectar els límits de velocitat en cada zona.   

 

� La presidenta de l’AV Els Jardins demana que es faci urgentment la sortida d’incendis.   

Diu que ja fa temps que ho demana l’associació i que creu que ja hi ha un projecte. 

Demana conèixer quin és el pla d’incendis.   

  

 El regidor d’Urbanisme respon que aquesta és una actuació de caràcter 

 supramunicipal en la que fa temps que s’hi està treballant.  

 

� Una veïna pregunta de qui és la competència de les tanques de la via del tren perquè 

sovint a l’alçada del carrer Francesc Macià hi veu gent que les passa, buscant cargols o 

plantant flors i suposa  un greu perill.   
   

 El regidor d’Urbanisme contesta que l’ajuntament se’n cuida del manteniment de 

 l’entorn de la via amb la supervisió d’ADIF que és propietària dels terrenys.  

  

 El regidor de Medi Ambient  diu que està ha pendent fer la tanca en aquest punt i en 

 dos més. Explica  que aquest any  l’ajuntament ha posat 600 metres nous de tanca i ara 

 se’n farà una nova de 200 m.       

  

 Una veïna explica que hi ha un problema d’incivisme greu amb un grup que ve de 

 matinada a fer el “botellón”. Explica que és netejadora de l’edifici de la Biblioteca- 

 Escola d’Adults i que ja ha passat més d’una vegada que han trencat vidres, ratllat i 

 pintat les parets, etc. Demana si la Policia, sabent les hores en que venent,  hi pot 

 passar més sovint. 
  

 El regidor de Seguretat ciutadana diu que és coneixedor que hi ha un grup de joves 

 que hi va a la nit perquè hi ha wifi. La policia hi ha acudit diverses vegades, marxen 

 quan hi va, i després tornen. Diu que està previst fer actuacions de caràcter 

 comunitari.      

 
Altres temes  

 

� La presidenta de l’AV Els Jardins demana que es posin millors condicions per adjudicar 

el bar del Centre Cívic els Jardins perquè amb el que l’ajuntament els demana, com un 

dipòsit de 2.500 €, no hi haurà ningú que vulgui i considera que no és un bar com a 

negoci  sinó que representa un servei important pel veïnat del barri.  

 Lamenta que com a associació de veïns no rep suport suficient per part de 

 l’Ajuntament en les tasques diàries.  

      

 El regidor d’Urbanisme explica que aquesta quantitat és en concepte de garantia i no la   
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  decideix l’ajuntament sinó que ve determinada en la Llei de Patrimoni dels ens locals   

 que estableix uns percentatge del 2% i del 3 % del valor del domini públic i del 

 pressupost de les obres que s'han de realitzar. 

 Afegeix que això no és obstacle perquè l’Ajuntament busqui donar el màxim de 

 facilitats, assegurant l’equipament  bé i mirant que la concessió asseguri un bon servei.     
 

   

� Una veïna de Plademar diu que la gent del barri està esperant la fibra òptica i vol saber 

quan arribarà. 

    

 El regidor de Tecnologies de la Informació, Xavier Salvadó, explica que hi ha dues 

 companyies privades, desenvolupant la  xarxa de fibra òptica.   Està desplegant-se

 des d’on tenen els cables troncals, que passen vora de la via de Renfe i arribarà als 

 nuclis de població amb més densitat.    

 

 Afegeix que es facilitaran les dades del desplegament al portal web de  l’Ajuntament 

 perquè tothom pugui accedir a la informació.  

  


