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Acta Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Mobilitat 
 

Assisteixen a la reunió la tècnica de Participació Ciutadana, representants de la ciutadania del municipi, el 
president del Grup Cerveró i una consultora de l’empresa 

Es tracten a la vegada els continguts de les dues taules 

Anàlisi de la situació actual 

⇒ Es fa una valoració molt positiva del projecte de consulta popular adreçada als habitants del 
municipi, ressaltant, especialment la divisió per nuclis poblacionals 

⇒ S’està a favor d’un creixement moderat i controlat. En el cas de créixer es creu totalment 
necessari la dotació de serveis, en una primera fase, amb anterioritat a la construcció de nous 
habitatges. 

⇒ Els principals valors que té el municipi són la tranquil·litat i les relacions socials entre veïns 

Urbanisme: 

⇒ Hi ha un greu problema de falta de neteja en tot el conjunt del municipi 

⇒ Hi ha un descontentament generalitzat sobre els contenidors soterrats. Es comenta que estan 
bruts per dintre, fan mala olor, són massa petits i molts d’ells estan trencats. A més es constata 
una falta de civisme per part d’alguns usuaris (deixen les bosses a fora) 

⇒ Es destaca problemes de neteja focalitzats a l’Avinguda del Puntó 

⇒ Hi ha crítiques sobre l’increment de l’impost de les escombraries. No es compren el criteri que 
s’aplica per establir l’import (es basa en els m² del jardí) 

⇒ Es valora molt positivament la utilitat de la vella deixalleria, tot i que es considera que la nova que 
estan construint és massa petita 

⇒ Problemes de falta d’il·luminació a la zona del Puntó a partir de mitja nit (hi ha una fase de la 
il·luminació dels carrers d’aquesta zona que s’apaga)  

⇒ A l’època de la recollida de pinyes, hi ha persones de raça negra que entren als jardins privats 
de les cases per recollir-les, provocant problemes d’inseguretat a les urbanitzacions 
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⇒ La vegetació de la urbanització Rocaferrera està molt abandonada 

⇒ Dèficit de xarxa de clavegueram en algunes urbanitzacions (Rocaferrera i Balís 2) 

⇒ Hi ha un malestar generalitzat sobre els lladrucs dels gossos dintre els habitatges, sobretot en 
hores nocturnes  

⇒ Problemes amb la concentració de gats abandonat a Rocaferrera i també de coloms en 
determinats punts del municipi 

Habitatge: 

⇒ Hi ha un descontentament sobre els nous habitatges construïts pròxims al Casal d’Avis 

Medi Ambient: 

⇒ Es comenten les possibilitats de l’aplicació d’energies renovables al municipi 

⇒ Hi ha un descontentament sobre la crema controlada que es fa de les restes vegetals en alguns 
jardins particulars 

Mobilitat: 

⇒ Es plantegen importants problemes d’aparcament al municipi en general, i a l’estació en 
particular. L’aparcament de l’estació no és suficient. 

⇒ Es considera que la freqüència de pas dels trens no és suficient 

⇒ Es destaquen problemes de mobilitat al Passeig de la Mare de Déu de Montserrat 

⇒ Es comenta la perillositat de l’encreuament entre la sortida de l’autopista i la incorporació a la 
riera. Es parla d’una falta de visibilitat del tram, degut a la senyalització vertical 

Propostes estratègiques i operacionals 

En general, es demana que l’Ajuntament contesti les reclamacions i instàncies que fan arribar els 
ciutadans 

Urbanisme: 
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⇒ Amb l’objectiu de millorar la gestió de les escombraries del municipi es proposa de manera 
urgent: 

o Mancomunar el servei de recollida d’escombraries amb altres municipis 

o Millorar el manteniment i la neteja dels contenidors 

o Arreglar els contenidors trencats 

⇒ Es demana que es revisi l’import que s’aplica per la recollida de les escombraries als veïns, ja 
que no s’entén el criteri que s’aplica. Es proposa que l’impost vagi en relació al nombre de 
persones que viuen a l’habitatge 

⇒ Amb l’objectiu de millorar l’entrada de l’ Urbanització Rocaferrera es proposa: 

o Millorar el subministrament d’aigua per poder regar la zona. Es comenta que hi ha una 
cisterna municipal que es podria utilitzar per a proveir-se d’aigua. 

⇒ Se sol·licita que l’Ajuntament instal·li la xarxa de clavegueram en les urbanitzacions següents: 

o Rocaferrera. En principi l’Ajuntament n’està fent la instal·lació, però els veïns 
desconeixen els terminis. Per tant, se sol·licita que l’Ajuntament comuniqui quan es 
finalitzaran les obres 

o Balís 2. Els veïns han lliurat unes instàncies demanant la construcció de la xarxa de 
clavegueram, que encara no han sigut contestades. Se sol·licita que l’Ajuntament 
contesti les instàncies 

⇒ Amb l’objectiu de disminuir les molèsties procedents dels lladrucs dels gossos es proposa que 
els propietaris tanquin els gossos a la nit a l’interior de la casa, i que no els deixin al jardí. Si fos 
necessari, es planteja la possibilitat de fer una ordenança municipal (a Sant Vicenç de Montalt 
existeix aquesta normativa) 

⇒ Amb l’objectiu de solucionar la falta d’il·luminació de la zona del Puntó, es proposa que no 
s’apagui una de les fases d’il·luminació a partir de mitja nit 
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Medi Ambient 

⇒ Com a solucions per resoldre els problemes derivats de la crema de restes vegetals als jardins 
privats es proposa: 

o Fer ús de la deixalleria fixa o mòbil 

o Fer compostatge 

o Plantejar la possibilitat de crear una ordenança municipal que prohibeixi aquesta 
activitat (a Premià de Mar existeix aquesta ordenança) 

Mobilitat 

⇒ Amb l’objectiu de solucionar els problemes d’aparcament es proposa 

o Ampliació de l’aparcament de l’estació 

o Tornar a implantar el sistema d’una hora gratuïta a la zona blava pels habitants que 
paguin l’impost de circulació al municipi (tal com es feia abans) 

⇒ Es planteja la possibilitat de poder incrementar la freqüència de pas de trens 

⇒ Respecte el projecte d’aproximació de l’estació al centre els assistents es posicionen en contra, 
ja que consideren que donar més facilitats d’accés al municipi facilitarà l’arribada de visitants, 
sobretot els mesos d’estiu 

⇒ Respecte les obres de millora de l’actual estació, s’està a favor de l’aprofitament de l’estructura 
actual i de fer-la accessible per a persones de mobilitat reduïda. També se sol·licita una major 
informació del projecte 

⇒ Per solucionar els problemes de trànsit del municipi es planteja: 

o Aplicar doble sentit de circulació al Passeig de la Mare de Déu de Montserrat 

o Prohibir aparcar al carrer situat entre el Camí del Golf i el carrer de la Mare de Déu del 
Pilar 

⇒ Cal estudiar diferents solucions per solucionar els problemes de trànsit que s’originen a 
l’encreuament de la sortida de l’autopista amb la riera. 



Procés de Participació Ciutadana. Quin Llavaneres Volem? 
 

Acta final. Novembre de 2009 
Llavaneres Llevant 

 

5 
 

Altres temes 

⇒ Es destaquen problemes de drogues en les immediacions de la biblioteca i a prop del Restaurant  
Mas  Nadal 

o Com a solució es proposa: 

 Major presència policial 

 Realització d’un curs destinat als pares, sobre les característiques i els efectes 
d’aquestes als seus fills 

⇒ Es creu convenient realitzar un seguiment del procés de participació iniciat 

 

 

Sant Andreu de Llavaneres, novembre de 2009 


