Punt de trobada: Centre Cívic Cal Cego
Data: 25 d’octubre de 2018
Hora: 19: 00 h
Assistència: 13 veïns i veïnes
Equip de govern

L’alcaldessa, Montserrat Carreras, inicia la sessió agraint la presència de tots els assistents i presenta els
membres de l’equip de govern, tot excusant l’assistència de la regidora d’Igualtat, Gent Gran i Sanitat, Lola
Domènech.
Tot seguit, obre el torn d’intervencions dels veïns i veïnes que van exposar els temes següents:
Via pública i Serveis
Una veïna agraeix el bon funcionament de la línia verda: “ Quan he avisat, han vingut molt ràpid.”
Comenta que hi ha un terreny molt deixat a l’Av. Barcelona amb l’Av. Mediterrani i a la mateixa avinguda
amb c. Garbí hi ha un transformador d’Enher en molt mal estat. Demana si es podria trucar a la
companyia i que facin alguna cosa.
El regidor d’Urbanisme, Julio Ramon respon que aquest terreny correspon a una finca que va quedar en
nom de ningú. L’Ajuntament l’ha netejat no fa gaire temps i pot fer alguna actuació d’urgència però poca
cosa més perquè no és de titularitat municipal.
El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Toni Martínez diu que ja han fet requeriments a la
companyia elèctrica perquè els adeqüi i que s’hi està a sobre, perquè l’Ajuntament no hi pot actuar
directament.
Afegeix que al costat a la zona verda cal més poda de les moreres, perquè només es poden 2 cops l’any
com a molt i que hi ha un Parc en mal estat al costat de la Masia Can Torrents. “Són llocs que valen molt
la pena i caldria que estiguessin més cuidats.”
Una veïna comenta que amb el tema de podes i tractaments fitosanitaris s’ha de saber que a més podes
més s’afebleixen els arbres i són més propensos a l’aparició de plagues. Suggereix que s’intenti fer
veure a qui se’n cuida de la jardineria que unes podes tan brutals com les que es fan són molt dolentes
pels arbres, perquè cal més manteniment i no tanta poda.
Queixa sobre l’estat dels contenidors. Tot i que a l’estiu potser s’han netejat més, estan molt
malament. Creu que la gent té impunitat i no entén perquè no es fa una campanya amb cartells grans
que es visualitzi que una determinada actuació comporta una multa de tants diners. Proposa fer
activitats conjuntes amb l’ajuntament de Segur de Calafell que es troben amb la mateixa situació que
nosaltres.
El regidor de Medi Ambient, Via Pública i Platges respon que cada vegada es recullen més residus al
costat dels contenidors, uns 20.000 kg setmanals, i amb els mitjans que tenim no es pot arribar a cobrir
aquests nivells d’incivisme.
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El regidor de Seguretat ciutadana, Ivan Faccia afegeix que la Policia ha aixecat 15 actes aquest estiu i
seguirà fent intervencions en aquest sentit.
El regidor d’Urbanisme explica que el procediment de sanció és molt llarg i pot ser per això sovint la gent
té la impressió de que no es fa res però no és així.
L’Alcaldessa, Montse Carreras, afegeix que les multes de tinença responsable i de civisme les signa ella i
pot confirmar que ho fa.
Un membre de la CUP Cunit considera que estem en un impàs en el tema dels residus. Afegeix que
l’estructura del poble i les zones d’urbanització ho faciliten tot i que si no hi haguessin contenidors no hi
hauria residus al voltant. Diu que potser no s’hauria de facilitar aquests punts i donar uns altres
al·licients com desgravar per portar-los a la deixalleria, perquè les campanyes de sensibilització són
sempre necessàries però no són suficients... Potser estaria bé que hi hagués un cotxe amb megafonia
recorrent els barris que vagi informant i advertint.
El regidor de Medi Ambient, Via Pública i Platges explica que s’està estudiant la possibilitat de fer un
projecte porta a porta però el nombre de segones residències dificulta fer-lo.
L’alcaldessa afegeix que el 2022 acaba el contracte actual i que per tant, caldrà pensar de cara al nou
concurs en possibles solucions i treballar per un consens polític.
El regidor de Seguretat ciutadana proposa que es faci una reunió de tots els grups polítics amb l’empresa
encarregada de la neteja i recollida de residus perquè expliqui el funcionament del sistema porta a
porta.
Un veí de Cal Cego demana si hi ha un calendari de millora de l’enllumenat als carrers Vendrell i Clariana.
i de manteniment de voreres i neteja de males herbes.
El regidor d’Urbanisme respon que hi ha prevista una inversió de 400.000 euros per a contractar obres
de reparació i millora de l’enllumenat públic. Explica que el contracte es troba en exposició pública i que
quan s’adjudiqui es veurà exactament com quedarà el calendari.
El regidor de Medi Ambient, Via Pública i Platges diu que l’arranjament de les voreres és una assignatura
pendent a tots els barris. És una tasca constant i cal molta inversió. Explica que s’han invertit 115.000 € i
que ara ja està prevista una inversió de 30.000 € més.
Una veïna es congratula que s’hagi acabat amb l’ús del glifosat a la via pública i vol saber què es farà ara
per treure les herbes.
L’alcaldessa diu que ara s’estan traient a mà i que tot i que s’ha augmentat el nombre d’hores per neteja
no s’arribarà a treure-les totes i, per tant, se’n veuran més. Explica que s’ha iniciat el procediment per
fer una modificació del contracte però que això està molt limitat i estem pendents de l’estudi de la
Comissió Jurídica Assessora perquè hem augmentat la partida del contracte.
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Diversos assistents es queixen que hi ha veïns han hagut de drenar embornals arran de les darreres
pluges perquè no hi ha neteja, i pregunten quin és el sistema d’avís quan hi ha episodis de pluja tan
forts com els del 2 i 3 d’octubre passat. Es queixen també que s’ha fet la poda abans de les pluges i no
s’ha recollit i que hi ha reixes que fa una setmana que estan obertes.
Es reflexiona que tot el que són barreres perquè l’aigua segueixi el seu curs acaba sent un problema, i si
no caldria demanar que es canalitzés l’aigua mitjançant tubs per sota de la carretera.
L’alcaldessa explica que hi ha un dispositiu en aquests casos i que la Brigada o la Policia aixequen les
reixetes.
El regidor d’Hisenda i Relacions Institucionals, Pedro Ruiz, explica que quan es va fer la reforma de la
Avinguda de Barcelona es va construir un sistema de bústia i es manté el de reixes en alguns punts en el
vial lateral i que hi ha un problema de cota perquè s’omple a vegades d’aigua de mar, no de pluja. Diu
que s’han millorat moltes infraestructures al llarg dels anys, com els col·lectors dels carrers Amilcar
Barca i Vendrell, però calen altres actuacions amb RENFE.
El regidor d’Urbanisme diu que es revisarà amb SOREA que s’estiguin fent les tasques als laterals de l’Av.
Barcelona.
Una veïna reclama que hi ha molts passos de vianants sense pintar.
L’alcaldessa diu que està previst pintar-los tots i que s’haurà de fer en lots perquè n’hi ha molts.
Un membre de la CUP demana si es poden planificar les obres de subministrament per les quals s’han
d’obrir carrers de manera que no passi com ara, que fa dos mesos van obrir per la instal·lació del gas i
ara per l’aigua i sap greu veure-ho tot de nou rebentat. També demana si es poden controlar els
recursos que es destinen i els materials perquè hi ha rajoles acabades de posar que ja estan enfonsades.
El regidor d’Urbanisme diu que els treballs d’aigua i llum es poden planificar però els de gas no és
possible perquè les demandes venen moltes vegades dels veïns i seria inviable fer-los coincidir.
Respecte al control explica que es fa inspecció d’obra pública al carrer. Abans de començar les obres i un
cop acabades un inspector municipal comprova que les obres s’han realitzat adequadament.
Un veí demana si en comptes del rentapeus no es podrien deixar les dutxes instal·lades a la platja
(tocant a les pistes de petanca) perquè encara que sigui un ús minoritari, hi ha persones que el fan servir
i la gent el respecta.
El regidor de Medi Ambient, Via Pública i Platges diu que es deixa el rentapeus perquè té font i que les
dutxes s’han de treure perquè s’han de polir per l’acumulació de la calç. El regidor d’urbanisme afegeix
que també es treuen les passarel·les per les tempestes.
Seguretat Ciutadana
Un veí vol saber com s’avisa a la ciutadania dels plans d’INUNCAT o d’altres per a prevenir a la gent.
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El regidor de Seguretat Ciutadana explica que quan arriba l’avís o l’alerta de la Generalitat a la Policia i a
Protecció Civil es fan les actuacions, sobretot amb el control del trànsit.
No s’anuncia expressament perquè les indicacions són les que venen de Protecció Civil de la Generalitat i
n’adverteixen en tots els mitjans però si el que es demana és anunciar en una pàgina web que no es pot
passar per un lloc, es pot fer.
Una veïna afegeix que no és tractaria tant de posar una informació estàtica per la pàgina web o pel
facebook, sinó de tenir informació immediata dels carrers que es tanquen, dels que s’obren, de tot el
que va passant.
Sobre protecció i benestar animal
Una veïna pregunta com funciona el control de les colònies de gats per part de l’Ajuntament. Diu que
sap que hi ha una entitat que rep una subvenció de l’ajuntament però que hi ha una població
descontrolada de gats ferals i això és responsabilitat de l’Ajuntament.
El regidor de Medi Ambient respon que l’Ajuntament té un contracte amb l’associació AMANCU qui
gestiona la gossera municipal per un import de 34.000 € i amb l’associació NAPA que se’n cuida dels
gats a través del treball de persones voluntàries i l’ajuntament assumeix el cost de les castracions.
El regidor de Seguretat ciutadana explica que fa poc van tenir una reunió amb NAPA per veure si es
podia reactivar l’associació. Es vol preparar una reunió per tractar d’un possible conveni amb
l’Ajuntament per fer el llistat de colònies, etc.
Una veïna s’ofereix a col·laborar i a facilitar tota la informació de que ella disposa sobre aquest tema i
suggereix que es podrien fer campanyes per aconseguir donacions, com per exemple una Festa del gat.
Relacions ciutadanes, Joventut i Esports
Una veïna agraeix les activitats que es fan al Centre Civic Cal Cego: “Fan poble.”
Un veí vol saber per a quin projecte s’han contractat 2 educadors socials.
El regidor de Joventut i Esports, Ivan Faccia, explica que els educadors treballen en un projecte de
Joventut des de fa 3 mesos i estan realitzant un treball d’apropament als joves, i de diagnosi de la seva
realitat de manera que aportin les seves inquietuds, idees, necessitats per a fer propostes compartides í
en relació a l’Espai Jove i al projecte de Patis oberts.
Un membre de la CUP demana si pot haver-hi més coordinació en la organització de les curses. Se n’ha
suspès a vegades per coincidència amb d’altres i és una llàstima. Diu que no sap qui les fa, si Esports o
Turisme, però que hi ha moltes persones disposades a ajudar perquè surtin bé i poder anar a totes.
Afegeix que a Cunit hi ha un grup de “walkers” d’entre 25-30 persones amb moltes ganes i és bo llençar
obertures a que la gent pugui col·laborar.
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El regidor d’Esports explica que hi ha activitats com la Triatló i l’Aquatló que van començar com a
iniciatives de dinamització turística. La regidoria d’Esports va oferir-se aquest any a col·laborar-hi però
no a organitzar-les perquè no estan més pensades per a promocionar el turisme que l’esport.
El regidor de Turisme, Jaume Casañas, explica que l’any passat va haver un malentès però que enguany
es farà una reunió la propera setmana per organitzar-la bé i amb temps i se us convocarà a tots els
corredors.
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