
Centre

Salut Pública:

1. En esta legislatura se está teniendo en cuenta la problemática que generan las heces y orines

de los animales domésticos? Se va a gestionar? En caso afirmativo, que medidas se adop-

tarán?

a. Actualment l’ordenança no inclou l’obligatorietat de tirar aigua a l’orina dels

gossos, però s’està treballant en una nova ordenança de civisme que reculli

totes aquestes actualitzacions necessàries. Respecte les defecacions, periò-

dicament, la Policia Local fa campanyes per intentar detectar infractors i san-

cionar-los. La informació ciutadana és important per canalitzar les nostres

actuacions.

2. Me gustaría saber porqué existe tanta permisividad con los perros peligrosos en nuestro pue-

blo. Por las calles, parques pasean sin bozal, con correas largas o sin ellas, etc. Hagan por fa-

vor el ejercicio de sentarse en carrer de Munt, o en el mismo ayuntamiento para verlo.  Creo

que es un peligro potencial y más cuando tienen hijos pequeños. Existe una ley actual de

aplicación y en la normativa de la Generalitat esta es todavía más restrictiva y a día de hoy

se incumple.

a. La Policia Local en pren nota i farà vigilància extra per comprovar el compli-

ment de l’ordenança de tinença responsable de gossos.

Medi Ambient:

3. Quin projecte hi ha per a la neteja de la riera? 

a. L’Ajuntament intenta actuar en la mesura de les seves possibilitats econòmiques en

el manteniment de les lleres de les rieres. És responsabilitat de l’Agència Catalana

de l’Aigua (ACA). Aquest estiu es va fer una actuació entre el Casal de la Gent

Gran i el monument del cardenal; i davant del Paradís, a la riera de la Vall, anual-

ment es retiren les canyes.
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Policia Local / Mobilitat:

4. Des que va obrir el local de queviures al costat de la Ferreteria Porras, local que obre tots els

dies de la setmana, fins les 23:00 de la nit i del qual soc client, ve gent de tot Llavaneres que

s’aparca a la mateixa carretera amb intermitents posats. A més, hi ha gent consumint a la

mateixa vorera, molts joves amb el risc d'atropellament que comporta, ja que molts conduc-

tors no respecten la velocitat (que hauria de ser com a mínim de 30 km/h). Molta brutícia a

la plaça dels gegants perquè s'hi fa  botellón, contenidors a vessar molt sovint (sobretot el

groc). Jo que porto 9 anys vivint aquí he observat com s'ha deteriorat la tranquil·litat i nete-

dat de la zona. Ara amb l'obertura d'una escola d'idiomes, ve més fent encara i jo crec perso-

nalment que hi ha perill d'atropellament permanent per la proximitat amb la carretera i ab-

sència de sistemes de frenada pels cotxes que circulen a velocitats altes.

a. El Projecte de Seguretat Viària realitzat conjuntament entre l'Ajuntament i la Diputa-

ció de Barcelona (titular de la carretera) té previst que aquest tram de carretera si-

gui d'una velocitat màxima de 40 km/h. A més a més, a l'altura de la parada del bus

(davant de l'estanc) s'hi construirà un pas de vianants elevat que obligarà a reduir la

velocitat dels vehicles. La plaça dels Geganters es neteja cada dia, excepte els diu-

menges. Està previst iniciar un nou sistema de recollida de residus que minimitzi

aquests desbordaments. D’altra banda, treballarem per aconseguir que els conteni-

dors siguin emprats només pels veïns del barri (estan dimensionats per aquesta po-

blació) reduir els abocaments per part de gent d’altres barris. Respecte de les mo-

lèsties a la plaça dels Geganters s’hi ampliarà la vigilància policial.

5. Se ha previsto modificar y ampliar la acera que lleva a la escuela Jaume Llull?

a. Si es refereix al passatge de les Alzines, no està previst. Per ampliar les vo-

reres s’hauria de treure la zona d’estacionament. Pel que fa Contrabandis-

tes, pujant per davant del camp de futbol vell, s’està treballant amb diferents

propostes.
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6. Quan es podaran els xiprers del carrer Cardenal Vives? Estan tocant els cables elèctrics, tam-

bé és un niu d’infeccions i la gent hi tira la brossa

a. En prenem nota. Us recordem que és un espai privat. Caldrà fer un requeri -

ment al propietari.
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