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Acta reunió Taula Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Mobilitat  
 
 
Assisteixen a la reunió l’alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, la tècnica de Participació 
Ciutadana, representants de la ciutadania del municipi, el president del Grup Cerveró i una 
consultora de l’empresa 

L’alcalde exposa durant quinze minuts l’objectiu de la reunió i marxa de la reunió en finalitzar la 
seva explicació 

Els principals temes que es tracten són:  

Anàlisi de la situació actual 

⇒ Es valora positivament la iniciativa de l’Ajuntament de realitzar una consulta popular 
sobre les seves necessitats i propostes 

⇒ Es comenta la poca il·luminació que té la riera, en alguns dels seus trams 

⇒ Els habitants tenen problemes amb la visualització de determinats canals de televisió i 
emissores de ràdio, sobretot emissores catalanes. 

⇒ Retencions de trànsit en punts molt localitzats del municipi. Els punts crítics són: 

o El semàfor del carrer Sant Pere 

o Avinguda Catalunya cantonada amb avinguda Sant Andreu 

o El pas del camió de la recollida d’escombraries pel carrer Clòsens 

⇒ Problemes d’aparcament a l’Avinguda Pau Casals. Els cotxes aparquen a la vorera 

⇒ Tot i que no és generalitzat, hi ha assistents que mostren un descontentament amb 
l’Ajuntament degut a la falta de resposta de les instàncies que presenten 

⇒ Problemes de neteja: els contenidors d’escombraries soterrats estan trencats i 
desprenen una olor desagradable. També es comenta l’olor desagradable que desprèn 
el camió de les escombraries al seu pas pels carrers 

⇒ Hi ha assistents que comenten que l’horari de la recollida del camió d’escombraries no 
és compatible amb el descans dels veïns (no es pot generalitzar) 
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⇒ Presència d’excrements de gossos als parcs i carrers del municipi. Es considera que hi 
ha una falta de civisme per part d’alguns propietaris de gossos (no es generalitza)  

⇒ Es considera que el municipi no és accessible per a persones amb problemes de 
mobilitat 

⇒ Es posa de manifest un dèficit d’habitatges de protecció oficial per als joves 

⇒ Es constata una manca de residències per a la població d’edat avançada 

⇒ Es creu que els veïns no reciclen tot el que seria necessari. D’altra banda es considera 
que el camió de les escombraries no realitza una correcta gestió de la recollida selectiva 
(ho recull tot conjuntament, sense considerar la separació segons tipus de brossa) 

⇒ Al carrer del Doctor, s’hi acumula brossa els dies que no passa el camió de les 
escombraries, tot i que es deixa de manifest que el ciutadà és coneixedor dels dies de 
recollida d’escombraries d’aquest carrer 

⇒ Es considera que l’estació de Renfe està mal comunicada 

⇒ Es planteja el creixement zero. En el cas de que sigui necessari un creixement del 
municipi s’està a favor d’un creixement moderat. Aquest creixement es proposa que 
s’hauria de realitzar en direcció a la zona litoral, limitant el creixement cap a la zona de la 
muntanya. També es comenta que s’està a favor de la rehabilitació abans de la 
construcció d’obra nova. 

⇒ Els principals elements que es valoren del municipi són els baixos índex d’immigració i la 
seva identitat 

Propostes estratègiques i operacionals 

Generals: 

⇒ Tot i que en els darrers anys s’ha notat una millora, es sol·licita que la policia local apliqui 
la normativa a tots els veïns per igual 
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⇒ Cerca de col·laboracions amb municipis veïns per a beneficiar-se mútuament de la seva 
infraestructura 

⇒ Se sol·licita un pla d’equipaments, que complementi el POUM 

⇒ Aplicar els mecanismes necessaris per a que les instàncies dels habitants siguin  
contestades per l’Ajuntament. En el cas de no ser possible, establir un període de temps 
de resposta. 

⇒ Amb l’objectiu de potenciar la identitat local es proposa: 

o Fer un manteniment constant dels principals monuments del municipi 

o Afavorir els artistes locals 

o Realització de noves fires gastronòmiques 

⇒ Se sol·licita que l’Ajuntament comuniqui als ciutadans els principals projectes en els 
quals s’està treballant, per a conèixer l’estat de les obres. En concret, se sol·licita 
informació de les obres del poliesportiu i de l’hotel d’entitats 

⇒ En el cas de que les obres de l’hotel d’entitats estiguin aturades, es demana una neteja 
del solar 

⇒ Es sol·licita que es compleixin els terminis de les obres (fent referència a les obres dels 
veïns del municipi) 

⇒ Es proposa la continuïtat d’aquesta iniciativa de participació, articulada mitjançant una 
comissió de seguiment de manera trimestral 

 

Il·luminació: 

⇒ Es creu convenient la il·luminació de la riera. Amb aquest objectiu es proposa substituir 
l’actual il·luminació nocturna dels Jardins Joaquim Passi per la il·luminació de la riera 

⇒ Es proposa millorar la il·luminació del carrer de Clòsens i del carrer del Doctor 
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Habitatge: 

⇒ Es sol·licita la reactivació de la construcció d’habitatges de protecció oficial pels joves 

⇒ Es considera necessària la construcció de residències dignes i degudament equipades 
per a la tercera edat 

 

Mobilitat 

⇒ Amb l’objectiu de facilitar la sortida dels cotxes a l’aparcament de l’antic mercat 
(aparcament davant del CAP), es proposa que es limiti el nombre de cotxes a la part 
inicial de l’aparcament (la col·locació de cotxes en fila a l’extrem de l’aparcament 
impossibilita la sortida de cotxes aparcats a banda i banda) 

⇒ Incrementar l’afluència de pas del bus interurbà que comunica el centre amb Llavaneres 
Mar, sobretot els caps de setmana 

⇒ Amb l’objectiu de millorar la circulació per l’interior del municipi, es proposen les idees 
següents: 

o Multar als cotxes aparcats a les voreres de l’Avinguda Pau Casals 

o Els veïns que disposin d’aparcament particular que no ocupin el seu gual amb el 
seu cotxe 

o Col·locació de pilones al carrer Cardenal Vives (en concret als número 16, 18 i 
20) 

o Instal·lació d’una rotonda a l’encreuament del Pg. de la Mare de Déu de 
Montserrat, amb l’Avinguda de Sant Andreu, davant del Parc del Monument i 
aplicació de doble sentit en el Pg. de la Mare de Déu de Montserrat 
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o Amb l’objectiu de facilitar el pas de vehicles al carrer de Clòsens amb l’avinguda 
de Catalunya quan el camió de les escombraries està al carrer de Clòsens, es 
proposa eliminar una plaça d’aparcament d’aquest carrer. D’aquesta manera, hi 
ha suficient espai com perquè els cotxes puguin circular i no quedar retinguts 
darrera del camió. 

o Millorar la senyalització d’entrada a Llavaneres per la N-II 

o Aconseguir l’entrada i sortida a la C-31 venint de Girona 

⇒ Es proposen les millores puntuals següents: 

o Arreglar l’asfalt (reixa al terra) del carrer de Clòsens cantonada amb l’avinguda 
de Catalunya 

o Arreglar les rajoles del carrer de Munt 

o Col·locació de papereres al carrer Doctor 

o Substitució dels reductors de velocitat de plàstic per elevadors pintats de vermell 

o Regular el temporitzador del carrer Sant Pere, darrera de l’església (actualment 
la fase en vermell dura 7 minuts) 

⇒ Cal estudiar com poder fer accessible el municipi, per a les persones amb problemes de 
mobilitat 

 

Embelliment: 

⇒ Amb l’objectiu d’embellir l’entrada al municipi es proposa: 

o Netejar els grafits de l’N-II 

o Col·locació de cartells de benvinguda a les principals entrades del municipi 
(principalment a l’N-II) 
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⇒ Amb l’objectiu de millorar el manteniment del municipi, es proposa la creació de la figura 
d’un inspector que revisi els espais públics del municipi i comuniqui les irregularitats a 
l’Ajuntament. 

 

Sant Andreu de Llavaneres, novembre de 2009 


