Punt de trobada: Casal de la Gent Gran
Data: 27 d’abril de 2017
Hora: 18: 30 h
Assistència: 28 veïns i veïnes
Tots els membres de l’equip de govern

L’alcaldessa inicia la sessió explicant que aquesta és la segona de les 6 trobades programades
per aquest 2017 com a un espai de proximitat i comunicació directa amb els veïns i veïnes
sobre els temes que els interessen o preocupen.
Diu també que l’equip de govern té el compromís de fer el retorn a la ciutadania, a través del
web municipal o d’altres mitjans, dels compromisos adquirits en relació a les demandes,
aportacions i suggeriments presentats pels veïns i veïnes i que, de cara al proper any, es
modificaran els horaris de les trobades de manera que es faciliti l’assistència del màxim de
persones possible.

En aquesta 2a trobada es van tractar els temes següents:
Un col·laborador de Ràdio Cunit comenta que el Regidor de Relacions Ciutadanes
acudirà els dilluns, abans de les respectives trobades, a la ràdio per fer un resum
d’allò tractat en la trobada anterior: què s’ha fet, què no i perquè.
Suggereix també que les trobades podrien ser un espai, a més d’escolta, d’explicació
per part del govern sobre projectes municipals per conèixer quina és l’opinió dels
veïns/es.
L’Alcaldessa diu que aquesta és també la intenció d’aquest espai i que s’explicarien
uns projectes que s’estan treballant.
Queixa d’un veí sobre la manca d’actuació immediata de la Policia Local en relació a
una denuncia per soroll a la nit ocasionada pels lladrucs constants del gos d’un veí i
l’allargament del procediment per resoldre-la en més de 4 mesos.
Reclama que la Policia pugui actuar directament, a partir d’una trucada telefònica del
veí afectat, verificant la denuncia en el moment que es produeix tal i com es fa en
d’altres municipis.
Altres veïns intervenen dient que calen policies de proximitat que vagin més a peu per
veure realment què passa i poder ajudar al ciutadà, i per sancionar quan calgui.
S’apunta la idea que sense sancions no hi ha civisme.
El regidor de Seguretat Ciutadana explica que s’havien donat ordres de seguiment a la
patrulla per la nit i que en el moment concret el truqués personalment per donar ordre
a la patrulla, perquè són molts els veïns que presenten la mateixa queixa i moltes
d’altres per sorolls.

En aquest sentit, comenta que l’Ajuntament no compta amb suficient personal per
incrementar la policia de proximitat - actualment són 2 agents - donades les
característiques i dispersió territorial del municipi.
Explica també que aquesta Setmana Santa s’ha realitzat una tasca conjunta amb Medi
Ambient per controlar l’abocament de residus, que ha donat un resultat positiu amb
l’aixecament d’una desena d’actes.
Un veí sol·licita que es canviï el sistema de funcionament de la deixalleria perquè no
accepta el lliurament de residus amb la presentació del DNI conforme viu a Cunit i
demanen presentar-se amb una tarja d’ús de la deixalleria. Comenta que a Cubelles
no cal presentar res i que posar dificultats aquí és un impediment per que els veïns
l’utilitzin i això porta a l’incivisme. Suggereix que l’Ajuntament enviï el carnet al
domicili dels veïns per facilitar-ne l’ús.
El regidor de Medi Ambient, Via Pública i Platges respon que a la deixalleria s’hi pot
accedir tant amb DNI on consti el domicili a Cunit com amb la tarja de la deixalleria.
Argumenta que potser calgui fer més campanyes del servei telefònic de recollida a
domicili, però que no hi ha excusa perquè amb els recursos posats per a la recollida,
amb un servei gratuït de recollida de voluminosos a través d’una trucada de telèfon,
es llenci el que es llença per tot el municipi amb el cost d’eliminació que això suposa,
60 € per tona i se’n recullen més de 700.000 kg l’any.
Una veïna explica que després de la 1a Trobada s’han fet uns arranjaments al
c/Camèlies amb c/ Moreres, però que encara manca arranjar les voreres que tenen
rajoles trencades i cables solts en algun fanal.
Pregunta també si en relació a les pintades hi ha prevista alguna actuació per ajudar a
les comunitats de veïns a netejar-les
El regidor de Medi Ambient, Via Pública i Platges detalla que es faran a la via pública
55 actuacions per incidències importants, i que també està previst l’arranjament de 5
parcs infantils que ja s’ha iniciat i que continuarà fins a que tots els parcs infantils del
municipi estiguin bé i segurs.
Pel que fa a les pintades comenta que està previst actuar en edificis municipals.
Dos membres de la CUP Cunit Grup de Suport, demanen
següents temes:

informació sobre els

- Si l’Ajuntament té previst informar sobre el cost definitiu de la Feria d’Abril respecte
els 45.000 € inicialment pressupostats, amb un desglossament detallat de les
despeses.
El regidor de Promoció econòmica, diu que el topall pressupostat era de 45.000 € i que
la despesa ha estat d’aproximadament de 39.000 €. Confirma que es publicarà al web
un document detallat amb els costos directes (les factures que ha pagat l’Ajuntament
per conceptes com les cabines de WC, pals de la llum, neteja, entre d’altres) i les
despeses indirectes (treballs de la brigada municipal i les tasques de la policia local)
- Si, tal i com es va fer amb els membres de l’oposició, es preveu fer una presentació
del projecte de gestió del Casal Municipal adreçada a tota la ciutadania.

L’Alcaldessa confirma que es farà una convocatòria pública per explicar el projecte als
veïns, a les entitats i també als comerciants. Diu que el projecte de la Fundació Santa
Teresa que està sobre la taula és una proposta oberta, que ha estat debatuda i
compta amb un consens previ a nivell polític i que també haurà de ser debatuda a
nivell ciutadà.
- El cost de les 2 proves pilot realitzades a l’Espai Lúdic dels Rosers i els criteris per triar
a les persones assistents en la 2a prova pilot realitzada el dia 22 d’abril.
El regidor de Relacions Ciutadanes explica que la proposta de fer un espai lúdic als
Rosers on hi ha un equipament en desús, s’origina per la demanda de diversos veïns
de Cunit de poder comptar amb un espai on fer celebracions familiars, trobades, etc.
Respon que l’arranjament de l’espai per a la 1a prova pilot, adreçada al personal de
l’Ajuntament, es va fer amb material de la brigada municipal i l’ajut de persones
voluntàries i que el cost del menjar va ser d’aproximadament 300 € costejats pels
regidors de l’equip de govern. Respecte a la 2a prova pilot comenta que es va fer una
invitació oberta a tots els veïns que portaven el seu propi menjar i l’Ajuntament va
contractar una actuació musical amb un cost d’uns 800 €.
- En relació a la organització del 2n Congrés LocalTIC, es pregunta sobre la finalitat i
objectius d’aquest esdeveniment i el seu cost; quina valoració s’havia fet de la primera
edició i s’hi havia donat lloc a actuacions de valor afegit, principalment en l’àmbit
educatiu.
El regidor de Tecnologies de la Informació explica que el Congrés ha de dur possibles
solucions per al municipi en l’àmbit de l’administració. Esmenta que també hi haurà
actuacions adreçades als nens i joves com una cursa de drons a la que hi és convidat
l’alumnat dels centres educatius de Cunit.
En relació als costos del Congrés, diu que és una actuació que compta amb
autofinançament a través del patrocini d’empreses. Només es realitzen aquelles
activitats que compten amb un patrocini econòmic o bé de material i serveis pel
Congrés. Explica que per al 1r LocalTic es van pressupostar 10.000 €, dels quals els
patrocinadors en van aportar gairebé 9.800 € i que per aquest 2n Congrés s’han
pressupostat 15.000, import que està a punt de ser assolit.
El regidor d’Ensenyament, formació i ocupació comenta que en la 1a edició del
LocalTic hi va intervenir en qualitat de ponent una mestra de l’escola Els Cossetans,
centre que va ser premiat l’any passat al Mobile World Congress , i arrel de la qual la
Diputació de Tarragona va cedir material informàtic al centre.
Explica que posteriorment, s’han posat en marxa altres iniciatives com la realitzada per
l’Escola d’Adults que ha dut a terme diverses activitats de millora de l’aprenentatge
basat en projectes a traves de les TIC com les Rutes literàries.
Comenta que el propòsit de la regidoria d’Ensenyament és que aquest tipus de
projectes puguin ser compartits per tots els centres educatius, respectant sempre
l’autonomia dels centres.

Una veïna es queixa de que no hi hagin espais d’acollida ni esplais d’estiu per als nens,
que no siguin pagant. Comenta que és un servei tan necessari com el que s’adreça a
d’altres col·lectius i que per les famílies que treballen sobretot a l’estiu i no tenen
capacitat econòmica per acudir a serveis privats, l’Ajuntament hauria de fer alguna
cosa.
El regidor d’Ensenyament respon que va reunir-se per tractar amb les AMPES que
promoguessin un Casal d’Estiu, però no hi hagut una resposta positiva.
Un veí es queixa de l’excés de velocitat per la carretera de Sant Antoni cap a la
deixalleria, dels camions del servei de recollida de residus.
El regidor d’Urbanisme comenta que en son coneixedors, que s’ha advertit
anteriorment a l’empresa i que es prendran mesures perquè això no passi.
Una veïna expressa el seu rebuig i malestar per les autocaravanes que estacionen
davant la platja, i pregunta què pensa fer l’Ajuntament.
El regidor d’Urbanisme i Obres explica que està previst fer en breu un tancament
d’aquest espai .
Es formules diverses queixes sobre l’estat de la neteja de residus a diferents punts:
- Contenidor vidre al c. Mallorca amb c. Besalú; solar al final del c. València, amb
escombraries acumulades i risc d’incendi.

