Acta de la reunió del
GRUP DE TREBALL DE MONTSERRAT PARC
El Bruc a 27 de gener de 2016.
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: Jordi Gifre i Juanjo Marqués.
Assumptes tractats:
Previ al primer punt de l’ordre del dia es comenta que hi ha una parcel·la al costat del
C/ Timbaler, 5 de la urbanització que no està neta i que per la informació dels veïns
es creu que és de titularitat municipal. Segons els plànols elaborats per l’ajuntament
dels terrenys de titularitat municipal no consta i així es mostra a la reunió però es farà
la consulta de titularitat pertinent per poder requerir, si és el cas, la neteja.
Es comenta amb els assistents que el grup de CiU han declinat de nou la participació
al grup i se’ls ha tornat a convidar.
L’ordre del dia establert per aquesta convocatòria és el següent:
1. Esmenes a l’acta de la sessió anterior i aprovació, si s’escau, de la mateixa
2. Proposta de redistribució de contenidors
3. Antecedents històrics de la situació de la urbanització Montserrat Parc
4. Modificació del reglament del Grup de Treball (referent a la documentació base
de treball)
5. Creació de la Comissió Especial d’estudi del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal
6. Consulta popular sobre la urbanització El Maset (Masquefa)
7. Precs i preguntes
ESMENES A L’ACTA I APROVACIÓ
Es recullen les esmenes a l’acta d’Enrique Achaerandio i s’aprova l’acta.
Degut a que inicialment s’havia establert un format d’acta on s’indicarien només les
principals intervencions i s’especificaria l’autor només quan es tractés de propostes
formals o oposicions clares i que les esmenes majoritàries recollides fins ara versen
sobre l’explicitació de l’autoria de les intervencions, s’obre debat sobre el format que
haurien de tenir les actes del grup.

Després de diverses intervencions, s’acorda el mateix format i el mateix procediment.
En cas que algú vulgui explicitar l’autoria d’alguna intervenció ho farà com a esmena
a l’acta.
PROPOSTA DE REDISTRIBUCIÓ DE CONTENIDORS
L’acord d’ubicació que es va arribar a la reunió anterior del grup (darrera del
transformador elèctric al carrer principal) no sembla factible degut a que segons les
dades de les que disposa l’Ajuntament la parcel·la davant la que es volien ubicar,
ocupa tot l’espai de vorera fins al límit amb la calçada.
Intervencions:
– S’avalua seguir amb la mateixa ubicació amb la possibilitat que el veí pugui fer
la reclamació pertinent
– La vorera en aquest tram és irregular i s’hauria d’invertir i actuar per a
poder-los situar allà
– L’espai lliure en aquesta ubicació és de 28m lineals i els contenidors
n’ocupen 14m la qual cosa podria tornar a generar nous problemes
d’abocaments si no s’ocupa aquest espai
– S’avalua la situació al C/ Sant Jeroni
– Allà ja hi eren i per l’amplada del carrer i la situació creaven molèsties
als veïns i es van treure
– No es valora posar-los ara
– Es podria enjardinar l’entrada per evitar abocaments
– S’avalua la situació a la cantonada Verge de Montserrat / Igualada
– Serà una mica més incòmode per als veïns del primer carrer que hauran
de retrocedir per llençar les escombraries però és la millor ubicació per
amplada de carrer i per evitar que es vegin des de l’entrada de la
urbanització
– Es proposarà aquesta ubicació al Consell Comarcal (CC) per a que ells
també avaluïn la seva idoneïtat
– També s’haurà d’avaluar la visibilitat a la cruïlla
– Es debat sobre si s’ha de conservar el tancat o només col·locar els contenidors
– Des de l’Ajuntament s’ha encarregat a la brigada una especial vigilància de
l’espai i ara està net i s’hauria d’aprofitar per fer la reubicació
– El manteniment és complicat. Just el mateix moment que es va acabar
una actuació important de neteja, van aparèixer 25 sacs de runa
– S’haurien de recuperar els antics rètols de prohibició d’abocament.
– Es proposa que aquesta actuació només sigui una inicial per a combatre els
abocaments a l’entrada, però que s’hauria de valorar una reubicació global dels
contenidors de tota la urbanització.

– Alguns dels assistents no han pogut accedir als plànols de contenidors
de CC
– Des de l’associació de veïns s’han recollit inquietuds sobre la llunyania
d’alguns contenidors
– Es proposa fer una millora del servei i els costos estudiant la ubicació
– S’hauria d’analitzar la distribució de veïns més que no la distància i l’ús
de cap de setmana.
– Caldria la llista de propietaris i padró per estudiar la redistribució
– CC té un nombre determinat de contenidors disponibles per cada
municipi. Pot ser que un canvi en aquest sentit comporti un procés llarg
– Buscant la ruta òptima per al poble ens podem trobar un sobrecost per
part de CC perquè estem en ruta intermunicipal
– Es proposen diferents règims de recollida estiu/hivern
– De l’informe de CC es desprèn una recollida ineficient pel que fa a %
d’emplenament dels contenidors i cost de les aixecades
– S’ha de tenir en compte que aquests percentatges són globals de tot el
poble i no específics de la urbanització
– Es proposa arribar a un 70-80% d’emplenament assignant un contenidor
a un nombre de terminat de llars per tal que es mantingui estable
– Aquest plantejament pot causar problemes d’acumulació per
fluctuacions, ús incorrecte dels contenidors (caixes de cartró no
plegades)
– Caldria demanar al CC dades més acurades per poder estudiar
l’eficiència del servei
– Es proposa una reunió amb el CC per avaluar aquesta reubicació global
ANTECEDENTS HISTÒRICS DE LA SITUACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
MONTSERRAT PARC
Es comença a llegir l’apartat d’antecedents històrics de la proposta de l’associació de
veïns. Se’n debat i es proposa repassar aquesta documentació per part dels
assistents de cara a la propera reunió. També s’encarregarà un informe a l’arquitecte
municipal per poder avaluar aquests antecedents històrics d’una forma més global.
S’acorda començar la propera sessió en aquest mateix punt i passar també la resta
de punts de l’ordre del dia.

S’adjunta la proposta d’esmenes de l’acta a proposta d’Enrique Achaerandio.

PROPOSTA D'ESMENES A L'ACTA DE LA SESSIÓ DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE
MONTSERRAT PARK CELEBRADA EL 27 DE GENER DE 2016 QUE FORMULA L'ENRIC
ACHAERANDIO, EN REPRESENTACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

Aquesta Associació considera que l'Acta no reflecteix prou fidelment el contingut de la
reunió, i que per tal que ho fes caldria incorporar‐ne les següents esmenes:

El representant de l'Associació de Veïns manifesta que no s'oposa a la proposta de
reubicació dels contenidors de l'entrada, sempre que s'acordi amb caràcter provisional
a l'espera de l'evaluació de la proposta global de redistribució dels contenidors
plantejada per l'Associació de Veïns.
Desprès del debat sobre les esmenes a l'Acta anterior plantejades per l'Associació de
Veïns s'acorda que caldrà reflectir en l'Acta l'autoria de les intervencions, sempre que
així ho demani el seu autor, tal i com estableix el Reglament de la Comissió.
L'Enric Achaerandio, en representació de l'Associació de Veïns, presenta la seva
proposta de millora del servei de recollida de residus sòlids a Montserat Park
prèviament tramesa als membres de la Comissió el 21 de gener de 2016. La proposta
consta d'un plànol de distribució dels contenidors, visible a travès de Google Maps
mitjançant un enllaç, i d'una Memòria. Alguns assistents manifesten que no han pogut
accedir al plànol, però d'altres ho intenten en aquell moment a travès del mòbil i ho
aconsegueixen. Al plànol es grafia la ubicació dels grups de contenidors que es
proposa, juntament amb la delimitació de les àrees d'habitatges a les que serviria cada
un d'ells. Fent clic a qualsevol punt del pla es pot veure el polígon que delimita l'àrea a
la qual aquest punt pertany. L'Enric Achaerandio llegeix la Memòria de la proposta.
La proposta fa un diagnòstic de les deficiències actuals del servei i planteja incrementar
el nombre de punts de recollida d'escombreries, de manera que s'apropin els
contenidors als habitatges dels usuaris, en resposta a una reivindicació de molts veïns
de la urbanització, especialment gent gran, que s'havien queixat de la llunyania dels
contenidors als seus habitatges. Globalment s'incrementaria el nombre de contenidors
de recollida selectiva i es reduiria el de contenidors d'escombraries no reciclables,
alhora que s'optimitza la freqüència de recollida i de neteja dels contenidors i els dies
de recollida per adequar‐los a les necessitats reals dels veïns i es redueixen els costos
del servei. S'inclou com a annex a l'Acta la Memòria de la proposta i s'indica l'enllaç al
Google Maps que permet veure el plànol de distribució:
https://www.google.es/maps/d/viewer?hl=es&mid=zZYPMP0z66Eo.km64rt0q7PP4

La proposta rep algunes crítiques per part dels altres assistents, que manifesten la seva
inviabilitat, o que es posicionen en contra si ha de comportar un increment en el cost
del servei, responent el representant de l'Associació que la proposta és viable i no
suposaria cap increment en el cost del servei; i que si el CC hi troba inconvenients, ja ho
dirà.

(En resposta als dubtes plantejats pels assistents, posteriorment a la celebració de la
reunió l'autor de la proposta tramet a la Comissió un estudi econòmic de la proposta,
on es mostra que, d'acord amb les dades disponibles, comportaria un estalvi de 15.000
euros a l'any (gairebé un 30% respecte al cost actual) en el cost del servei, suposant
que es mantinguessin les tarifes aplicades pel Consell Comarcal en el 2015. S'inclou
com a annex)
S'acorda que la proposta resta pendent de la seva avaluació per part del Consell
Comarcal de l'Anoia, amb els representants del qual l'Ajuntament concertarà una
reunió.
Finalment, abordant els antecedents històrics de la situació urbanística de Montserrat
Park, l'Enric Achaerandio llegeix el punt corresponent de la proposta de solució integral
plantejada per l'Associació de Veïns, rebent crítiques d'alguns assistents i el suport del
Raül Ramos, qui manifesta que resum prou bé la història de la Urbanització. La majoria
manifesta no haver‐se llegit la proposta, motiu pel qual s'acorda fer‐ho per la propera
reunió. S'inclou com a annex a l'Acta la proposta de l'Associació de Veïns.
No obstant, l'Enric Achaerandio manifesta que la proposta conté alguna crítica
implícita a l'actuació de l'Ajuntament. Finalment, l'Alcalde disposa que pels Serveis
Tècnics de l'Ajuntament s'avaluï la proposta per tal de determinar si l'Ajuntament hi
està d'acord i pot recolzar‐la.
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