Punt de trobada: Biblioteca Municipal Marta Mata
Data: 22 de juny de 2017
Hora: 18: 30 h
Assistència: 43 veïns i veïnes
Equip de govern (excepte regidor d’Urbanisme i Recursos humans)
Inicia la sessió l’alcaldessa presentant els membres de l’equip de govern i explicant que
aquesta és la tercera de les 6 trobades programades per l’any 2017 amb l’objectiu d’establir un
espai de contacte directe amb els veïns i veïnes per a escoltar i respondre a les qüestions que
plantegin, recollir els seus suggeriments, demandes i propostes i informar sobre els
assumptes públics.
Els aquesta trobada, aquests van ser els temes que es van tractar:
La regidora de Serveis Socials, Gent gran i Sanitat informa sobre la posada en marxa
d’una campanya gratuïta de detecció precoç de càncer de colon i recte adreçada a la
població cunitenca amb edats compreses entre els 50 i 69 anys.
Explica que, en els propers dies, tothom qui estigui en aquesta franja d’edat (unes
3.000 persones a Cunit) rebrà una carta explicativa de la campanya, endegada amb el
Departament de Salut de la Generalitat, que explica amb tot detall el perquè i què s’ha
de fer.
L’alcaldessa explica que s’està treballant en dos projectes importants pel municipi:
- El projecte de millores a la C31 que desenvoluparà el Departament de Territori i
Sostenibilitat a Cunit per a millorar la seguretat i afavorir la mobilitat dels vianants i
ciclistes.
Explica que després de la feina i la demanda continuada que s’ha fet en els darrers
anys, avui ja comptem amb un projecte de remodelació de la C-31 al seu pas per Cunit,
en el que es preveu una inversió aproximada d’1,3 milions d’euros, destinats
principalment a la creació i millora de carrils bici, de passos de vianants i a millores en
l’estacionament i l’accessibilitat de les voreres, entre d’altres.
- El projecte del Casal Municipal en el qual s’està treballant en aquest moment. Sobre
aquest assumpte, fa un breu resum de la situació del bar del Casal, tancat des de fa
més d’un any i mig, i dels espais de l’edifici que acullen l’activitat del mateix
ajuntament i de les entitats i associacions del poble.
Comenta que amb l’objectiu de que el Casal sigui un centre cívic de referència per a tot
el municipi i especialment del nucli antic, es faci una tasca de dinamització social i es
reobri el bar-cafeteria, es va convidar a la Fundació Santa Teresa com a entitat que
compta amb un destacat bagatge en el territori a fer una proposta de gestió de part de
l’edifici: del espais del bar-cafeteria i de l’actual sala d’exposicions.
Recorda que d’aquesta proposta se n’ha informat, conjuntament amb la Fundació
Santa Teresa , en dues sessions específiques adreçades als comerciants del nucli antic i
a la ciutadania en general i que es faran més actuacions de comunicació per explicar el

projecte amb tot detall, perquè l’equip de govern considera que és un bon projecte i
segurament no s’ha sabut traslladar bé el seu valor.
Una veïna diu que s’ha d’escoltar la veu del poble, que s’han recollit més de
300 signatures en contra, i que s’han de buscar propostes sobretot pels joves i
pels nens que no tenen on anar.
El regidor de Joventut explica que el mes de setembre es comptarà amb dos
educadors de carrer que en primer lloc faran un treball de camp per detectar quines
són les necessitats i inquietuds dels joves i infants, i que serà a partir d’aquest treball i
comptant amb ells, amb la seva participació, que s’elaborarà un projecte.
Una veïna demana que s’expliqui de què tracta la Fundació Santa Teresa.
La presidenta de l’APVR de Cunit Diagonal es queixa de que no s’ha convocat a
les associacions per a informar sobre el projecte, diu que no en coneixen res i
no s’han pogut posicionar ni a favor ni en contra.
El regidor de Relacions Institucionals explica que hi va haver un consens de tots els
grups polítics del consistori envers la proposta presentada per la Fundació Santa
Teresa, acord que després es va trencar pel recel i la oposició d’alguns veïns al
projecte.
Afirma que la proposta en la qual s’està treballant conté els objectius que provenen
tant de les demandes de la ciutadania com dels grups municipals: el funcionament del
Casal com a centre cívic destinat al lleure, la cultura, la formació i la dinamització
social i comercial del nucli antic.
Diu que l’equip de govern vol parlar de nou amb els grups de l’oposició i amb els veïns i
veïnes perquè creu que pot haver-hi un consens sobre aquest projecte, i cal treballarlo.
Una veïna exposa en el fet que hi ha hagut diversos atropellaments al creuar els
passos de vianants de la C-31 i proposa que es posin semàfors amb polsador per
regular-ne el pas.
El regidor de Seguretat Ciutadana contesta que el projecte de millores a la C-31 del
què ha parlat l’alcaldessa té com a primer objectiu la millora de la seguretat i que es
faran diverses actuacions al respecte.
Una veïna comenta que a la C-31 només hi manca una bona il·luminació.
Una veïna diu que els repetidors no funcionen i que a la zona de Valparaíso muntanya
no es veu la TV.
El regidor de Tecnologies de la informació explica que per arranjar els problemes de
recepció del senyal de la TDT cal trucar al telèfon gratuït 900 83 39 99 perquè instal·lin
gratuïtament un petit mòdul que soluciona aquest problema.

També demana que l’Ajuntament faci una campanya contra l’enverinament de gats.
Un veí comenta que enguany ha pujat el pressupost del Congrés Localtic respecte
l’edició de l’any passat i demana una explicació sobre el seu finançament.
El regidor de Tecnologies de la informació explica que hi ha hagut una variació del
pressupost inicial d’aproximadament 5.000 euros i que quan estigui tancat es faran
públiques les despeses d’aquest esdeveniment. Afegeix que enguany s’ha comptat
amb 12 patrocinadors, 3 més que en la primera edició i que el Congrés ha rebut el
reconeixement públic amb un premi a les bones pràctiques d’innovació.
La presidenta de l’APVR de Cunit Diagonal reclama que la regidoria de Medi Ambient
es va comprometre en més d’una ocasió a reposar enguany els pous drenants de les
dutxes de les platges del sector de Cunit Diagonal, i que aquest mes de juny encara no
estan instal·lats. Pregunta també què han de fer perquè es netegi la platja de Cunit
Diagonal de la mateixa manera que la resta del municipi.
El regidor de Medi ambient i Sostenibilitat respon que el tema de les dutxes ja està
sol·licitat i s’instal·larà tan bon punt arribi el material.
Respecte a la neteja de la platja explica que entre els espigons 6 i 7 hi ha una zona
dunar amb una espècie d’ocell, el corriol camanegre, que nidifica en aquest espai.
Aquest ocell classificat com a vulnerable nia actualment en tan sols 4 llocs en tot
Catalunya i és una prioritat per la regidoria de Medi Ambient protegir aquest sector
d’hàbitat per a l’espècie en la temporada de cria. Per aquest motiu, no es passen les
màquines que garbellen la sorra sense l’autorització prèvia del agents rurals de la
Generalitat.
Una veïna pregunta què s’ha fet respecte la revisió cadastral i l’IBI.
Un veí reclama que donat que es va dir que l’IBI no es podia modificar fins al 2018,
l’Ajuntament es posi ja a treballar per reduir-lo perquè no és suportable pels veïnes i
veïnes de Cunit. Comenta que Cunit ha de tenir un impostos realistes i serveis reals.
El regidor d’Hisenda explica que l’Ajuntament va demanar al Ministeri d’Hisenda la
revisió dels valors cadastrals per ajustar-los a la baixa i a la situació econòmica real i el
Ministeri va respondre inicialment de manera favorable.
No obstant, la solució real que va donar el ministeri va ser acollir-nos a la reducció de
la base de càlcul que ell mateix establia i que es contemplava en els pressupostos de
l’Estat i a la qual hi ens hem acollit dues vegades.
Des del Ministeri d’Hisenda es considera que comptem amb una base de càlcul justa
que pot ser l’equivalent al 50 % del valor del mercat.

El regidor argumenta que Cunit no pot rebaixar la factura tributària perquè l’Estat
exigeix unes condicions de solvència financera.
L’any 2013 quan ens acollim a la primera línia de finançament del pla de proveïdors,
l’Estat demana un increment dels ingressos. Ens deneguen un pla d’ajustament i ens
demanen que pugem l’IBI fins a un 30 %, i l’incrementem a la meitat del que ens
demanaven.
Durant aquest període, l’Ajuntament s’ha acollit a 6 línies de finançament de l’Estat
per un valor de 25 milions d’euros per eixugar el deute acumulat l’any 2011 d’un total
de 42 milions d’euros.
Aquest pla d’ajustament que es vigent fins al 2025 ha fet possible la viabilitat de la
gestió econòmica de la institució que es trobava en una situació de pràctica fallida pel
deute a proveïdors i bancs.
Un veí es queixa de la manca de vegetació en el tancament de la via fèrria a Cunit, a
diferència de municipis com Calafell, i de que l’ajuntament ha d’exigir a ADIF que les
tanques arribin fins al final del terme.
El regidor de Medi Ambient i sostenibilitat explica que donat que ADIF no ha fet cap
inversió ni cap actuació, l’Ajuntament ha fet el tancament d’un tram de 750 m al c.
Francesc Macià, ha contractat el tancament d’un nou tram i ha signat un conveni amb
l’Ajuntament de Calafell per reparar el pont de vianants sobre la via del tren que hi ha
en el límit entre els dos termes municipals.
L’alcaldessa afegeix que l’exigència d’aquestes actuacions a ADIF per part de
l’Ajuntament ha estat constant, s’ha anat a Madrid, s’han mantingut un seguit de
reunions i no hi ha hagut resposta. Mentrestant, l’Ajuntament amb els seus propis
recursos va fent el que no fa ADIF.
Una veïna manifesta que cal també conscienciar la ciutadania perquè no trenquin i
facin malbé les tanques.
Un veí diu que l’Ajuntament no té perquè estar sol reclamant a ADIF, que ha de posar
en valor la participació a nivell popular, i quan estem d’acord, unir-nos, perquè
l’activisme és també una via de pressió.
Diversos veïns i veïnes expressen el seu malestar per la proliferació de deixalles i
brutícia en diferents llocs del municipi i la manca de civisme.
El regidor de seguretat ciutadana explica que l’Ajuntament elaborarà una ordenança
de civisme que entre d’altres aspectes ens permetrà tenir més eines per poder

sancionar comportaments incívics que ens perjudiquen a tots i fer una campanya de
civisme dissuasòria amb els preus de les multes per incivisme.
Explica també que la policia local realitzarà dues campanyes: sobre els residus que es
llencen o dipositen fora dels contenidors i sobre la vigilància de conductes incíviques
dels propietaris de gossos a la via pública.
Un veí comenta que els aparcaments en bateria que hi ha a la C-31 s’haurien de fer en
línia.
El regidor de seguretat ciutadana argumenta que són criteris tècnics els que
determinen que es faci un determinat tipus d’estacionament en una zona o en una
altra. Explica que en aquest sector s’han fet en bateria perquè és el tipus adient per
una zona d’ús intensiu d’aparcament.

