Acta de la reunió del
GRUP DE TREBALL DE MONTSERRAT PARC
El Bruc a 16 de desembre de 2015. Inici a les 19:35
Assistents:
Per l’Ajuntament del Bruc: Enric Canela i Laura Mañas.
Per la Associació de Veïns de Montserrat Parc: Enrique Achaerandio i Josefa Palma.
Per Bruc Viu: Juan Carlos Ramos i Raül Ramos.
Per EBET: Jordi Gifre i Juanjo Marqués.
Assumptes tractats:
L'Alcalde fa l'exposició dels temes i a continuació es debaten.
En primer lloc es reparteix per l'Ajuntament un plànol tamany DIN-A3 amb la ubicació
dels grups de contenidors grafiada a mà ((tal com es va demanar en la sessió
anterior)) i la presentació de la proposta de recollida de residus per al nostre poble
elaborada pel Consell Comarcal, en endavant CC.
Queda pendent enviar el plànol amb la ubicació detallada de contenidors del CC en
digital (pel seu format en google maps no es pot imprimir), així com l’informe complet
de la proposta de recollida de residus del CC. S’enviaran junt amb l’acta de la reunió.
Es comenta amb els assistents que el grup de CiU han fet arribar la seva declinació a
la participació al grup. S’hi ha parlat personalment donat que al ple anterior es parlava
de falta de participació i se’ls ha tornat a convidar.
L'Alcalde s’excusa per la falta d’ordre del dia i es fa la proposta que a continuació es
segueix.
ABOCAMENTS A L’ENTRADA DE LA URBANITZACIÓ
Des de l’ajuntament es voldrien haver pres ja decisions al respecte en base a les
aportacions de la sessió anterior, però per deferència al grup es volia esperar a
aquesta reunió.
S’ha parlat amb CC sobre la proposta sorgida de l’anterior reunió de reubicar els
contenidors al carrer més endins darrera del transformador elèctric. Estan d’acord i
l’actuació es pot fer properament. S’intentarà mantenir l’estructura de fusta per
delimitar la zona.
Intervencions:
– Es proposa delimitar la zona restant entre els contenidors i el final del carrer amb
bancs per evitar abocaments de voluminosos i fer el mateix a l’entrada.
– L’ús dels bancs és com a delimitació de la zona, no per al seu ús com a
tals. Es podria valorar l’ús d’altres elements amb la mateixa funció.
– Es podria enjardinar l’entrada per evitar abocaments

– Per part de l'AVMP es torna a proposar la instal·lació de càmeres de
vigilància.
– S’observa que posar les càmeres requereix permisos específics i s’ha de
justificar la violació de la intimitat en contraposició amb l’objectiu que es
pretén evitar.
– Per l'AVMP es comenta que la necessitat d'una tramitació especial no és
cap impediment i que si cal es podria afegir com a justificació augmentar
la seguretat de la urbanització i de pas, aprofitar per a millorar-la.
– Es proposa esperar a la resposta a la reubicació dels contenidors abans
de valorar posar la càmera. A més a més, implica tenir un punt de llum,
manteniment, reposicions en cas de vandalisme, ... a més a més de
l’intrusisme que suposa.
– Des de l’Ajuntament i seguint amb les directrius de recollida del CC, es proposa
passar un avís als veïns indicant el procediment de recollida de les restes de poda:
Deixar les restes de poda al costat dels contenidors d’orgànica a excepció dels de
l’entrada de la urbanització. Si hi ha acumulació, els pot recollir la brigada i portarlos al Punt Verd.
– Des de l’AAVV es demana que la solució proposada de la reubicació sigui
provisional a l’espera d’una avaluació del funcionament i de l’estudi de distribució
de tots els contenidors de la urbanització i es demana que es gasti el mínim
possible en aquesta reubicació provisional de contenidors i que prèviament a
executar l'actuació s'elabori un pressupost del seu cost.
– Es proposa a més a més, posar a l’entrada un cartell advertint de la prohibició de
fer abocaments i les sancions reglamentàries. També pintar la paret.
– S’indica que el mur a pintar és d’una propietat privada i es troba en mal
estat.
– S’ha de consultar amb la brigada si encara es conserven els cartells que
ja hi havia hagut.
VISIBILITAT ENTRADA
Es comenta que els arbustos de l’entrada de la urbanització han crescut massa i
impedeixen la correcta visibilitat per realitzar la incorporació a la carretera.
Des de l’Ajuntament en tenim coneixement i està prevista l’actuació.
Arran d’això es comenta la propera actuació per millorar la visibilitat de l’entrada de la
zona A per part de la Diputació. L'Ajuntament explica que l’obra ja està aprovada, se
n’ha fet exposició pública i inclou el rebaix del talús i l’eliminació de vegetació.
SERVEI D’AIGUA
L'Alcalde explica que el rendiment actual de la xarxa de distribució d’aigua a la
urbanització és de l’11% (es perden 89 de cada 100L que surten del dipòsit) segons
l’informe elaborat per l’enginyer municipal. L’Agència Catalana de l’Aigua exigeix uns
rendiments per sobre del 70%.

Des de l’Ajuntament s’ha sol·licitat el servei de la Diputació de Barcelona d’estudi de
fuites mitjançant ultrasons. Actualment s’estan realitzant els treballs.
A més a més, la brigada també en va fer una primera revisió i van detectar fuites a la
zona A que abocaven directament a la claveguera.
De moment sembla que els resultat no són molt concloents degut al mal estat de la
pròpia xarxa. Quedem a l’espera de l’informe per planificar l’actuació de la brigada.
Intervencions:
– L'Enric Achaerandio demana l’informe preliminar fet per l’enginyer per tal de poderlo analitzar i extraure'n les seves pròpies conclusions.
– Quan tinguem l’informe de la Diputació, també es farà arribar al grup.
– Es proposa, en zones amb moltes fuites, avaluar la reposició de trams complets de
canonada malmesa.
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
L'Alcalde exposa que s’ha establert de forma global un objectiu de recollida selectiva
per al 2020, gravant l’incompliment amb un nou i important cànon. És per aquest
motiu que el CC ens fa arribar la proposta de recollida selectiva que es reparteix a
l’inici de la sessió.
CC no ofereixen el servei de deixalleria en modalitat mancomunada. Per aquest motiu,
als pobles de la comarca que per volum no disposen de deixalleria, recullen tot tipus
de residus que troben (fora de la selectiva) i els gestionen quan n’han acumulat un
volum suficient.
S’ha parlat amb l’Ajuntament de Collbató i hi ha predisposició a permetre l’ús de la
seva deixalleria sota conveni. En aquest cas, s’hauria de revisar el cost del servei
amb el CC donat que deixarien de gestionar certs residus. Aquesta reducció podria
compensar part del cost de l’ús de la deixalleria.
Intervencions:
– Per l'AVMP es reitera la proposta (S’aporta la idea) que el servei de recollida de
voluminosos hauria de ser porta a porta perquè hi pot haver veïns que no tinguin
cotxe o no puguin transportar els seus propis trastos. El servei es podria realitzar
per part de la brigada sota petició.
– L'Alcalde exposa que, parlant amb el CC, ens han comentat que aquest
servei s’està duent a terme a Sant Martí de Tous (poble més petit que el
Bruc) i està funcionant molt bé. Tenien problemes similars d’abocaments
que han solucionat, a més a més, s’ha reduït la quantitat de
voluminosos perquè la gent s’hi mira més.
– Malauradament, la brigada actualment no té disponibilitat per a fer
aquest servei. Però en la pràctica, cada dilluns es dedica a aquestes
tasques. I amb aquesta pràctica s’està creant el que a la llarga podria
ser assimilable a una deixalleria de forma irregular.
– S’aprofundirà en l’estudi del porta a porta a la urbanització.
– Per l'AVMP s'assenyala que només caldria oferir el servei concentrat en
un dia concret cada 15 dies.

– Es torna a proposar l’avaluació de tenir una deixalleria pròpia.
– S’avalua la solució concreta de les àrees tancades d’ús limitat (amb targetes pels
veïns) que es proposa al document del CC com a solució a aquesta problemàtica.
– Es podria situar un punt de recollida de voluminosos tancat al recinte del Casal
només per a la brigada.
PROPOSTA DE FUNCIONAMENT I ACTES
Es revisa la proposta de funcionament realitzada per Enrique Achaerandio. El grup hi
està d’acord a excepció de petites modificacions en alguns punts que s’anoten en la
propi document. No s’inclou en aquesta acta perquè serà el propi Enrique qui
modificarà el model de funcionament recollint els canvis i es passarà al grup per a la
seva aprovació.
Intervencions:
– Sobre les actes del grup, es proposa que consti la persona que ha realitzat una
intervenció quan no hi hagi consens un algun aspecte. S’accepta
– Es demana i s’aprova que hi pugui haver esmenes a les actes.
– S’estableix que la Laura redacti les actes i les passi per correu al grup. I com a
primer punt de l’ordre del dia següent es resolguin les esmenes que hi pugui haver
i s’aprovi.
– Es proposa i s’accepta que es puguin incloure igualment en les actes les esmenes
en que no hi hagi consens i que no hagin estat acceptades. Fent-ho constar així.
ALTRES INTERVENCIONS
– Es comenta que encara no hi ha els llums de Nadal a l’entrada de Montserrat Parc
degut a l’avaria de la cistella de la brigada i també per la ubicació massa propera
d’un cable de tensió que no era reglamentari. Les actuacions estan programades i
es solucionaran aquesta mateixa setmana.
– Es fa notar que havent fet dues sessions del grup, encara no s’ha parlat de la
planificació de Montserrat Parc a llarg termini i el grup coincideix en la necessitat
d’afrontar aquest tema.
– Es proposa planificar de forma fixa les sessions. I s’acorda a seva celebració el
quart dimecres de cada mes a les 19:30h
Es tanca la sessió a les 21:19h

