Acta de la reunió del
GRUP DE TREBALL DE MONTSERRAT PARC
El Bruc a 25 de novembre de 2015.
Assistents:
Per l’Ajuntament del Bruc: Enric Canela i Laura Mañas.
Per la Associació de Veïns de Montserrat Parc: Enrique Achaerandio.
Per Bruc Viu: Juan Carlos Ramos i Raül Ramos.
Per EBET: Enrique Achaerandio i Jordi Gifre.
Assumptes tractats:
En primer lloc s’excusa la presència del grup municipal de Convergència.
GRUP DE TREBALL MONTSERRAT PARC
Enric Canela (EC) comença explicant els eixos principals del Grup de Treball:
Qui? - A més de l’alcalde i la regidora d’urbanisme, s’ha convidat a participar-hi a
dues persones de cada grup polític amb representació al consisitori, i a dues
persones designades per la AAVV. Per part de l’Ajuntament, si cal la presència
d’algun tècnic per tal de tractar algun tema amb més profunditat, també s’hi comptarà.
D’altra banda comenta que no és una estructura tancada, i per tant, si s’estima
interessant convidar-hi algú més, es podrà fer, sense problema, però sempre primant
la operativitat del grup.
Què? – Dos grans objectius. 1. Passar comptes, fer seguiment i proposar solucions a
les diferents problemàtiques del dia adia. En aquest sentit el Grup ha de servir de
“motor” de millores a la urbanització i acabar tenint una agenda pròpia. 2. Traçar el
camí per resoldre el problema urbanístic de Montserrat Parc, treballant en quatre
fases. a) Definir bé: On som? b) Saber cap a on volem anar. Per aconseguir-ho cal
que els veïns disposin d’una informació clara i que s’arribi a una solució basada en el
consens. c) Pla d’actuació. d) Execució. En aquest darrer punt, la feina de
l’Ajuntament, a més de la pròpia execució, es basa en dotar-se de pressupost per
poder-ho portar a terme i en la cerca de subvencions.
Com? – La forma de treball del grup no està definida, cal fer-ho entre tots, no és un
tema tancat. Idea prèvia: Reunions periòdiques; Acta de les Reunions; Repartir feines
(si hi ha voluntaris per fer-la) sense defugir les obligacions com a Ajuntament; Molta
informació i treball àgil via correu electrònic; Crear una base de deocuments de treball
sobre temes concrets, que malgrat versar sobre temes tècnics, siguin entenedors i
puguin ser entesos per una majoria dels veïns.
Per Què? – Donada la magnitut del problema que afrontem, cal que hi hagi molta
informació i molt transparent, molta comprensió i finalment molt consens.
Intervencions:

– La idea és que s’emetin documents que puguin ser públics, no confidencials.
– Es podrien publicar al butlletí, per assegurar-nos que arribin al màxim de gent.
– Si són molt tècnics no és bona idea.
APORTACIONS AAVV
Enrique Achaerandio en nom de la AAVV vol manifestar:


la queixa que aquest grup de treball hagi trigat 6 mesos a reunir-se.

 que hi ha poc pes dels veïns i molt dels partits polítics, que obeeixen a interessos
partidistes. Demanen participació de la AAVV amb un pes mínim del 50%.
 que ha preparat més propostes per aportar al grup però encara estan pendents de
debat intern.
Intervencions:
– Els representants dels partits som alhora veïns de Montserrat Parc (MP).
– Donat que hi ha majoria de representació de MP, comencem a treballar i donem
prioritat a ser operatius.
– També s’ha de tenir en compte altres accions de participació més directa que es
puguin proposar.
– El que no hauríem de fer és gestionar el grup a través de quotes participatives.
Tampoc hi hauran votacions, sinó que hem de buscar el consens.
– Siguem positius i valorem aquesta oportunitat, ja que és una situació que no
s’havia donat mai al Bruc.
– Tal i com hem dit abans, des de l’ajuntament, deixem l’estructura del grup oberta, i
si en uns mesos creiem que cal canviar les representacions, estarem oberts a ferho.
CASAL DE MP.
Es planteja la problemàtica amb les evacuacions d’aigua. En cas de grans avingudes
d’aigua per fortes pluges, com ja ha passat, les reixes de desguàs no són suficients i
entra aigua dins de la sala per sota la porta. A més, s’embassa aigua a la part
posterior i entren humitats a través de la paret.
Ja s’ha encarregat un informe a l’arquitecte municipal, així com una valoració de les
mesures a aplicar per paliar aquesta situació. Una primera opinió apunta cap a
canviar les aigües del jardí que hi ha just al costat, per canalitzar les aigües de pluja
en una altra direcció.
La sala del Casal ja està operativa i a disposició de totes les entitats del poble en el
mateix règim que les altres sales municipals.
Intervencions:
– Es pregunta si es pot disposar d’una clau de forma permanent per a la AAVV, per
evitar haver de fer la petició cada vegada i desplaçar-se a l’Ajuntament a recollir-la
i a tornar-la.

– El més adequat seria que un empleat de l’Ajuntament anés a obrir i a tancar cada
cop que hi hagi una petició.
– La brigada i l’agutzil ja estan molt saturats, com per hipotecar més hores de la seva
feina. Cal buscar una solució més operativa basada en la confiança.
– Des de l’ajuntament valorarem el lliurament d’una clau a la AAVV i a les entitats
que hagin de fer-ne ús, però primer es mirarà si això és compatible amb les
ordenances vigents. En qualsevol cas, caldrà sempre fer la petició formal via
internet, per deixar constància de l’ús que es fa de la sala i per coordinar horaris
entre diferents activitats/entitats.
REGLAMENT GRUP DE TREBALL
– No està definit.
– Enrique Achaerandio farà una proposta de reglament.
– Per definir l’ordre del dia, es pot funcionar per correu electrònic, per tal que tothom
pugui fer propostes amb temps.
VOLUMINOSOS
S’exposa la problemàtica amb els abocament incontrolats. Malgrat les campanyes per
sensibilitzar, no es veuen millores en la situació.
Intervencions:
– El problema és que majoritàriament llencen coses gent de fora, i fins i tot algunes
petites empreses que s’estalvien així les despeses d’abocador. Els veïs estan
informats dels horaris de recollida i ho fan majoritàriament bé.
– Es proposa que es faci recollida porta a porta.
– Es proposa posar una càmera 24h filmant el lloc per dissuadir els infractors.
– I posar un rètol indicant les sancions.
– Un rètol així ja hi havia sigut, però, tant per sancionar, com per poder filmar, cal
una ordenança que ho reguli.
– Es proposa la redacció d’ordenança específica.
– Es proposa moure els contenidors a la cantonada del carrer Sant Jeroni, darrera de
l’antic camp de futbol.
– Es recorda que ja hi van ser i van tenir moltes queixes dels veïns.
– Es proposa reubicar-los al darrera del transfromador de la llum. Aquí hi hauria
l’avantatge que no es veurien des de la carretera i a més l’espai és tan just que
evitaria que la gent deixés coses en excés, ja que en cas de fer-ho ho haurien de
fer al mig del carrer.
– Són de la opinió que cal ubicar-los més lluny de l’entrada, sinó no solucionarem res.
– Un cop trets de l’entrada cal endreçar tota aquella zona per dignificar-la. Repintar
les parets i el rètol de Montserrat Parc.

– Caldria aprofitar per reconsiderar tota la urbanització. Sol·licta un plànol amb més
detall de les ubicacions. Segurament al Consell Comarcal en disposen. Cal
demanar una còpia.
– Es valor seguir amb el calendari de recollida públic i informat als veïns.
ALTRES TEMES
– Es demana que es pregunti també al Consell Comarcal si es pot disposar d’una
deixalleria mòbil.
– Es demana que es pugui obrir la porta de l’antic abocador, per tal que esl veïns
que viuen per aquella zona puguin accedir al Casal sense haver de fer tota la volta.
Antigament havia estat oberta.
– Es proposa que s’estudiï una ordenança per prohibir la venda ambulant a la
urbanització, per lluitar contra el fenòmen dels “Chatarreros”, que vincula a petits
furts de materials i eines que hi pot haver a algunes parcel·les.
Es Fixa la propera reunió per al proper dimecres 16 de desembre a les 19:15 a
Can Casas.

