
 
 

Assemblees “Gent del Barri”, Ajuntament de Llavaneres 
 

Objectius: 
 Estrènyer el contacte de l’Ajuntament amb la gent del poble. Crear esperit de poble/comunitat. 

 Connectar amb els problemes, les dificultats i les oportunitats amb què el veïnat es troba en el dia a dia. 
 

Dimecres 11/11/2020, Montalt, Catà i Grup Betlem 
 

Ordre del dia: 
19h   Aterratge tècnic i benvinguda 
19h10  Coneixença 
19h25  Diàleg 
20h35  Valoració de la sessió 
20h45  Novetats 
20h55  Cloenda i comiat 
 

Assistència: 
 
Per part de l’Ajuntament: 

 Nani Mora i Buch. Alcalde. Urbanisme i Governació. 
 Gerard Viladomat. Regidor de Comunicació, Participació Ciutadana, Transparència i Protocol. 

 Maria José Cano Cáceres. Regidora del barri de Montalt, Catà i Grup Betlem. Educació i Esports. 
 Raquel Begines. Tècnica de la regidoria de Participació Ciutadana, Transparència i Comunicació. 
 
Per a futures comunicacions, el contacte de la regidora del barri, Maria José Cano Caceres, és 
canocmj@ajllavaneres.cat 
 
Per part del veïnat: 7 persones: 3 veïns, 3 veïnes i 1 persona no identificada observadora dels carrers de la Ferradura, 
Camí de Can Rabassa, Verge de Montserrat i altres no especificats. 
 

 
 



Preguntes i respostes: 
 

Medi ambient 
 
Escombraries 
Voldria fer una pregunta i és sobre el tema de les escombraries, sobretot pel que fa els contenidors de plàstic 
desbordants el cap de setmana. Què passa? Els dissabtes i diumenges no es recullen i es van acumulant? L'any  passat 
ja va sorgir el tema però ja fa un any i el problema no només continua si no que s'ha agreujat. 
Resposta: 

- El fet que els contenidors de selectiva estiguin plens té també una lectura positiva: la gent està reciclant, i la ràtio 
litres de contenidors (159.000 litres, dies de recollida (tres a la setmana) i habitants (11.000 persones) és més 
que suficient. Per evitar una supra utilització en algunes àrees (que no és a tot arreu) només hi ha dues 
possibilitats: o tanquem els contenidors i només hi poden accedir els veïns propers amb una targeta especial o 
bé estudiem altres possibilitats de recollir sense necessitat de contenidor (porta a porta). Aquest any hem 
modificat l'horari de recollida de la fracció resta de la nit a la tarda de manera que els acúmuls de fracció resta de 
diumenge a la tarda (més gent, supra utilització d'alguns contenidors, persones que no reciclen i ho llencen tot 
barrejat.....) es minimitzés. La sensació és que la situació ha millorat. 

 
Neteja del carrer 
Neteja del carrer Ferradura: No es neteja (ni passa la màquina a netejar ni passen a escombrar), ho han de fer els veïns 
o familiars que vagin a veure’ls. 
Resposta: 

- La màquina d'escombrar no pot passar per aquell carrer perquè sempre hi ha vehicles mal aparcats que 
impedeixen el seu normal funcionament. Cal valorar si la policia hauria de fer una campanya de notes 
informatives als vehicles mal aparcats (que sempre són dels mateixos veïns) per tal que la màquina pugui 
passar. De manera regular, un operari de la neteja manual passa a buidar papereres. 

- Pel que fa al tema del gir de la sortida del carrer Ferradura, el tècnic de Mobilitat recull el contacte d'aquesta 
persona i l'anirà a veure per conèixer de primera mà la problemàtica i les possibles solucions. 

Nou comentari: El camió de les escombraries passa. Abans de sancionar a la gent, seria millor fer un avís. No sembla 
just passar a la sanció sense que s’hagi netejat el carrer. 

- La regidora pren nota. 
 
Clavegueram 
El sistema de clavegueram es va fer fa molts anys i com que està mal fet les cases pateixen moltes humitats que 
després són problemes de salut. 
Resposta: 

- Hi ha prevista una actuació de clavegueram al Grup Betlem pel 2021. Enguany s'hi ha destinat un import elevat 
per fer-ne un estudi. 

 
Contenidors 
Els contenidors d’aquest barri estan bruts, trencats, no hi han palanques, hi ha mobles, etc. 
Resposta: 

- La brigada jove a l’estiu amb els plans ocupacionals s’ha fet una campanya de neteja i pintura de les 54 àrees de 
contenidors de tot el poble. 

- Pel que fa als mobles, informem que la targeta de la deixalleria és gratuïta i es pot recollir a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana, n’hi ha una per cada registre cadastral, no cal l’empadronament per obtenir-la. 

- Informació sobre gestió de residus de l’Ajuntament: ajllavaneres.cat/residus 
- Servei de recollida d'andròmines i trastos vells: mobles, matalassos, fustes i electrodomèstics:  

93 790 36 42 
- L’Ajuntament té en marxa un nou contracte de recollida de brosses i de neteja viària: La nova contractació 

començarà a treballar a mitjans del 2021. L’empresa externa que porta les contractacions i els plecs ha fet 
propostes per les necessitats del poble. Des de Medi Ambient hem passat 3 propostes de residus al govern i 
l’oposició. Una proposta té a veure amb recollida porta a porta d’orgànica i rebuig i així les bateries de 
contenidors passarien a ser de paper (2), envasos (2) i vidre (1) així que hi hauria més capacitat de recollida 
selectiva.  Segurament canviarem tots els contenidors, els contenidors actuals no han donat el resultat que 
havien de donar, són bruts i queden embussats. El següent pas seria fer-ho tot amb recollida porta a porta. El 
poble ha crescut molt i cal donar més servei, posar més diners per poder contractar més, gairebé duplicar el 
pressupost. Hi ha problemes d’incivisme que compliquen la gestió. Hi ha un volum molt alt de deixalles fora de 
contenidors. Papereres que esdevenen deixalleries. 



- A banda d’això, ens hem gastat 15.000€ en canviar els camions per a que no perdin líquid. 
- Per millorar d’aquí a la nova concessió (d’aquí a 9 mesos), el Consell Comarcal ha donat una subvenció en 

forma de personal contractat que serà un agent cívic que farà una feina pedagògica als contenidors i al carrer 
per a que es faci un bon ús de l’espai públic i de la gestió de residus. S’intentarà que al proper contracte hi hagi 
un agent cívic fixe. 

 
Incivisme i petició de sancions 
Molta gent baixa de les urbanitzacions deixant la brossa per la finestra. Un educador davant dels contenidors no és la 
solució. Calen sancions. 
Resposta: 

- Recollim la queixa. 
 
Patinets 
Les criatures baixen amb patinet per Pau Casals i és un perill. 
Resposta: 

- És un problema generalitzat a molts municipis. Cal una nova ordenança per regular la circulació de patinets i 
similars, hi estem treballant. 

 
Arbre camí Can Rabassa 
Hi ha un arbre que tapa el camí de Can Rabassa i no veiem els cotxes que baixen. 
Resposta: 

- L’any passat es van fer actuacions. Ho recollim altre cop. 
 
Pi de l’Avinguda Turó d’en Llull 
Hi ha una zona de l’avinguda Turó d’en Llull molt aixecada per un pi que està aixecant el terra. Més amunt hi ha vorera. 
Resposta:  

- S’ha fet un estudi de les voreres dels carrers amb problemes i s’han prioritzat les urgències.   
- Els carrers més afectats estan en un programa de serveis tècnics i s’aplicaran al 2021 i 2022. Destinarem al 

voltant de 500.000€ en millores de voreres, una bona part de l’Ametllareda i les altres a tot el poble. Es deixarà 
Closens i el camí del Castell per més endavant perquè s’ha de fer una intervenció més àmplia incloent també el 
sistema de recollida d’aigües pluvials. 

- Es preveu fer actuacions a l’avinguda Turó d’en Llull (asfalt), la travessia d’en Llull (asfalt i vorera) estan 
comptabilitzats els costos (20.000€ i 60.000€). Al 2021 es farà fase 1 de l’Ametllareda, la zona del Llull (excepte 
el passeig) i altres carrers del municipi. 

 
Deixalleria 
Per què la deixalleria és tan petita per 3 municipis? Per què no té recollida de plàstic? 

- Deixalleria petita sent tripartita però no pot créixer perquè les parcel·les contigües a la de la deixalleria son 
privades. Estan tractant de fer un canvi d’usos del polígon que permeti fer permuta de parcel·la de l’Ajuntament 
per una de les contigües i ampliar la deixalleria. 

- Quan hi hagi aquesta ampliació de la deixalleria, permetrà que hi hagi un espai que fomenti el reciclatge circular, 
és a dir, un lloc amb les eines per aprendre a reaprofitar els petits electrodomèstics i altres estris de la llar. 

- Essent un equipament mancomunat entre les 3 viles, s’ha de parlar conjuntament amb la resta de municipis. 
- No hi ha plàstic perquè no hi ha espai i se suposa que amb la capacitat dels contenidors hauria de ser suficient. 

Amb el nou contracte a partir de 2021 hauria de quedar resolt. 
 

Benestar Social 
 
Desinformació persones grans 
Al carrer Ferradura hi viu gent amb edats que gairebé arriben als  100 anys. Se senten desinformats i qualsevol problema 
que tenen li han de demanar ajuda a la meva germana (38 anys) perquè és la més propera que tenen. 
Resposta: 

- Des de Benestar Social s'ha trucat periòdicament a tots els majors de 60 anys empadronats al municipi que 
viuen sols o que no tenen xarxa de comunicació. 

- Entenc que és per un tema de desinformació, però poden trucar perfectament i l'equip les atendrà i les informarà. 
Si han de fer gestions online i no se'n surten, estem donant hores presencials precisament per aquests motius.  

- Recordem el telèfon de vulnerabilitat i que truquin si tenen algun dubte: 667 183 216. 
 

Seguretat Ciutadana 



 
Policia local 
La Policia Local no passa mai pel carrer Ferradura, si no és perquè se l’ha avisat per algun motiu. Hi ha problemes de 
robatoris i ocupes. Quan es truca, es respon; però s’hauria de fer sense trucar. 
Resposta: 

- La Policia Local patrulla per tots els barris de Llavaneres i, de fet, en aquest barri en concret s’han aturat algunes 
ocupacions. De tota manera, ho traslladem. 

 

Mobilitat 
 
Accés/sortida ambulàncies, vehicles i serveis 
Amb la plaça d’aparcament que hi ha just al sortir del carrer Ferradura tant cotxes com serveis mèdics o de qualsevol 
tipus han de pujar a la vorera perquè si no, no surten del carrer (hi ha una plaça d’aparcament que impedeix fer bé la 
maniobra). 
Resposta: 

- Recollim la situació. S’ha contactat amb els veïns per aportar consciència de la situació i s’ha suprimit una plaça 
d’aparcament. 

 
Proposta de pas de vianants davant de la roseta 
Resposta: 

- Recollim la proposta. 
 

Valoració 

 



 

 
Què t'ha facilitat participar? 

 Com cada dia, la bona gestió i coordinació. 
 Repetirem. 
 La Raquel. 
 Fer-te escoltar. 

 
Què podríem millorar en properes sessions? 

 La durada de les reunions, com cada dia se m’han fet curtes. 
 No ho sé. 


