Punt de trobada: Centre Cívic Els Jardins
Data: 2 de març de 2017
Hora: 18: 30 h
Assistència: 47 veïns i veïnes
Tots els membres de l’equip de govern

L’alcaldessa inicia la sessió explicant que aquesta és la primera de les 6 trobades programades
per l’any 2017 amb l’objectiu d’establir un espai de proximitat i comunicació directa amb els
veïns i veïnes per a escoltar, respondre a les qüestions que plantegin, recollir els seus
suggeriments, demandes i propostes i informar sobre els assumptes públics.
Els temes que es van tractar en aquesta 1a trobada van ser els següents:
Demanda d’una via de sortida de la urbanització Els Jardins en cas d’incendi. Només hi
ha un únic vial d’accés i sortida.
El regidor d’Urbanisme explica que s’ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de
Calafell per fer un vial de sortida i això implica uns canvis urbanístics que ha d’aprovar
el Consell Comarcal. S’està estudiant fer, mentrestant, una sortida d’emergència.
Demanda que es treguin les bandes reductores de velocitat situades al c. Violeta.
El regidor d’Urbanisme explica que s’han de treure totes progressivament i que s’estan
estudiant quins elements alternatius són els millors per a substituir-les perquè no es
poden deixar aquests vials sense cap element reductor.
Un veí demana fer les Trobades més tard. Proposa iniciar-les a les 19:00 o 19:30 hores
Agraïment d’un veí per la realització de les trobades com a mostra de transparència i
acostament.
Informació sobre el sou dels membres de l’equip de govern. Un veí demana que els
regidors diguin obertament quin és el sou de cadascun d’ells.
S’explica que les retribucions i indemnitzacions dels regidors estan publicades al Portal
de la Transparència de l’Ajuntament1 i cada regidor/a detalla quina és la quantitat de
diners que percep en funció de la seva dedicació, exclusiva o parcial.
Una veïna demana informació sobre l’apertura dels bars-cafeteria dels Centres Cívics i
el Casal Municipal.
El regidor de Relacions Ciutadanes explica que per a la gestió del Bar del Casal, s’està
treballant un projecte amb la Fundació Santa Teresa per a que es pugui obrir el més
aviat possible.
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Per la gestió del bar del Centre Cívic Cal Cego és a punt d’obrir-se el període de
licitació i pel bar del Centre Cívic Els Jardins, s’obrirà d’aquí a un mes,
aproximadament. El contracte dels Jardins incorporarà a més del servei de bar la
gestió de la zona de barbacoes.
Es pregunta sobre quina és l’actual plantilla de l’Ajuntament.
El regidor de Recursos humans diu que és d’aproximadament 150 persones.
Queixa d’una veïna que considera que a l’OAC hi ha massa personal per la gent que hi
acudeix en algunes hores del dia. Manifesta descontentament pel tracte rebut.
El regidor de Recursos Humans diu que les tasques de l’OAC són l’atenció i la
informació a la ciutadania i moltes tasques potser no tan visibles de registre i de gestió
electrònica dels tràmits municipals.
Demanda de més presencia policial a la zona dels Jardins. Queixa d’un veí perquè
només passa el cotxe patrulla 2 cops al dia.
El regidor de Seguretat Ciutadana explica que l’Ajuntament compta amb dues patrulles
de vigilància que patrullen per tot el municipi però la freqüència de pas no és sempre
la mateixa. Mensualment, es reuneix una taula de control per fer el seguiment i
establir les mesures de prevenció per a garantir la seguretat al carrer.
Sol·licitud de neteja de solars abandonats en mal estat. Un veí manifesta indignació pel
fet que li diguin que l’Ajuntament no pot fer res si no localitza al propietari.
El regidor d’Urbanisme explica que s’ha fet el requeriment a tots els propietaris de
solars en mal estat o abandonats però que l’Ajuntament no pot actuar en una
propietat privada sense seguir el procediment.
Suggeriment del President de l’AV Los Jardines de Cunit de posar una càmera de
vigilància al pont que travessa la carretera d’accés a la urbanització mirant que no
contravingui el dret a la intimitat i la protecció de dades.
El regidor de Seguretat ciutadana explica que posar en funcionament qualsevol
sistema de videovigilància a la via pública és un procediment molt llarg que precisa
abans de res d’avaluar el seu impacte en el dret a la privacitat de les persones i
justificar exhaustivament la seva necessitat i idoneïtat.
Demanda d’informació sobre la creació d’una Escola de Kayak. Un veí pregunta si pot
ser la porta giratòria d’un regidor.
El regidor d’Urbanisme explica que s’ha fet una proposta tècnica per a desenvolupar
una Escola esportiva nàutica al sector de Cunit Sud, donat que Cunit ha comptat amb
una llarga tradició en aquest sentit, fins a la desaparició de l’antic Club Nàutic.
En aquest moment, s ’està treballant a nivell polític amb els regidors de l’oposició,
analitzant aquesta proposta que inclouria, entre d’altres elements, l’adequació dels
accessos, un accés al mar per a embarcacions a l’avinguda de la Font i unes guinguetes.
Queixa per la retirada del servei d’autobús urbà mentre encara s’està pagant i
demanda d’implantar aquest servei necessari pels veïns. Un veí proposa compartir el
servei de transport amb un municipi veí

El regidor d’Hisenda explica que el que s’estan pagant son les factures impagades
acumulades per un total de 17 milions d’euros.
Es farà un estudi per reimplantar aquest servei, de manera que pugui garantir la
mobilitat de la ciutadania encara que sigui amb uns serveis mínims, perquè per establir
un nou servei els paràmetres els estableix Hisenda.
Sobre la proposta de comptar amb un transport intermunicipal, el Regidor de Turisme
explica que es va tractar la possibilitat d’establir un transport entre Cunit i Cubelles,
però no és viable perquè és la Generalitat qui en té la competència.
Queixes perquè hi ha 4 fanals al c. Violeta que no funcionen des de fa 7 anys. Una
veïna exposa que ha demanat el seu arranjament en repetides ocasions i no s’ha
solucionat.
El regidor d’Urbanisme diu que farà trasllat al personal tècnic per tal que pugui ser
reparat a la major brevetat possible.
Un veí pregunta quins descomptes municipals hi ha sobre l’IBI per a persones amb
rendes més baixes
El regidor d’Hisenda explica que hi ha establertes les bonificacions que contempla la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
El regidor de Medi Ambient i sostenibilitat explica hi ha establerta una bonificació en la
taxa del servei de recollida de sòlids urbans, en funció dels ingressos familiars i de l’ús
de la deixalleria.
Es pregunta com es pot acollir un veí a la bonificació de la taxa de la brossa si no pot
accedir a la deixalleria municipal per manca de vehicle.
El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat explica que Cunit compta amb un servei de
recollida al domicili, que és gratuït, i que les recollides a domicili també computen a
efectes de la bonificació com l’ús de la deixalleria.
Comenta que, tot i els serveis establerts, setmanalment es recullen 2 tones
d’escombraries abandonades pel municipi, el que manifesta un greu problema
d’incivisme.
Queixes de veïns de diferents zones del municipi per mala visibilitat de la TV
El regidor de Tecnologies de la informació explica que hi ha problemes de recepció en
el senyal de la TDT deguts al desplegament de la 4G mòbil. Els veïns poden adreçar-se
a l’OAC per a comunicar-ho, i des de l’Ajuntament es farà la demanda i el seguiment a
l’empresa de telecomunicacions qui instal·la gratuïtament un aparell per resoldre-ho.
També es pot fer la sol·licitud directament al telèfon gratuït 900 83 39 99.
Existència de processionària en els boscos i en parcel·les dels Jardins que està
ocasionant problemes de salut, i també de rates. El president de l’AV dels Jardins
demana que l’Ajuntament adverteixi als propietaris de parcel·les
El regidor de Medi Ambient diu que des del Departament de Medi Ambient es fan
tractaments fitosanitaris contra la processionària en espais públics, parcs i jardins i
parcel·les municipals.

Queixa sobre la tarifació de l’aigua, considerant que els trams establerts graven a les
famílies que viuen tot l’any al municipi perquè el consum mínim correspon a un
consum de segones residències.
La regidora de Serveis socials comenta que es pot sol·licitar a Sorea una ampliació del
tram del cànon per a les famílies o unitats de convivència de 4 persones o més
empadronades.
Suggeriment d’un veí perquè l’Ajuntament estudiï sumar-se a la xarxa oberta sense fils
Guifi-net que és de connexió gratuïta. Comenta que és una forma molt econòmica de
garantir l’accés a internet en totes les zones del municipi, perquè l’Ajuntament només
ha de facilitar els punts per a la instal·lació de les antenes.
Queixa d’un veí que vol reciclar i utilitzar la deixalleria i no pot fer-ho perquè és
llogater i se li sol·licita, per fer-ne ús, un document signat del propietari del pis.
El regidor competent explica que l’accés a la deixalleria està garantit per a totes les
persones empadronades, portant el DNI que ho acrediti o un volant d’empadronament
i que en aquest sentit, s’aclarirà la queixa presentada.
Informació sobre la noticia que el Ministeri de Medi Ambient atorgarà 1.390.000 € a
diversos municipis del Baix Penedès per mitigar les destrosses que les llevantades han
ocasionat a les platges. Una veïna vol saber quina quantitat està destinada a Cunit i
què es farà amb ella.
L’alcaldessa explica que aquesta quantitat la gestiona el Ministeri de Medi Ambient i
que en el cas de Cunit s’estan fent tasques com la reposició de les sorres desplaçades
cap a Segur.
Demanda de neteja de les franges de protecció perimetral que envolten les
urbanitzacions, i especialment la que està darrera del c. Orquídia.
L’alcaldessa explica que la periodicitat de neteja de les franges està prevista per Llei i
que a Cunit en algunes zones especialment sensibles se n’han fet més de les
establertes.
S’informa també que les persones contractades a través del Pla Anual d’Ocupació per
a desenvolupar tasques en l’àmbit forestal es dedicaran a fer aquests treballs de
neteja.
Demanda del President de l’AV Los Jardines de Cunit de comptar amb un DEA,
desfibril·lador automàtic extern als Jardins.
El regidor de Seguretat ciutadana recull la proposta que tractarà amb Protecció Civil.
Queixes per la direccionalitat de la circulació d’alguns carrers dels Jardins (c. Tulipa,
Crisantem, entre d’altres). Diversos veïns diuen que la situació actual ocasiona
problemes de seguretat.
El regidor de Seguretat Ciutadana explica que als Jardins es va fer el primer Pla de
Mobilitat, discutit àmpliament amb els veïns en diverses reunions i que va generar
controvèrsia sobre els canvis de sentit en alguns carrers i la doble circulació en d’altres.
S’ha decidit preservar el Pla vigent perquè el criteri tècnic és correcte. Afegeix que a

banda de les mesures que prengui l’Ajuntament cal fomentar la coresponsabilitat i
conscienciació ciutadana per no sobrepassar els límits de velocitat establerts.
Demanda de més activitats de promoció comercial a la zona coneguda com l’Eixample.
Una veïna i comerciant de la zona es queixa de manca d’activitats i sol·licita que
s’activin recursos en aquest sector com els que gaudeix el nucli antic i la visita del
regidor d’activitat econòmica.
El regidor d’activitat econòmica informa de que s’està elaborant una programació
d’activitats a la Rambla del Prat per la Diada de Sant Jordi.

