
 
 

Assemblees “Gent del Barri”, Ajuntament de Llavaneres 
 

Aquest mes de maig s’ha posat en marxa una nova edició del projecte de participació 

ciutadana ‘Gent del Barri', que es va estrenar al novembre de 2019. 

 

Objectius: 

⚫ Estrènyer el contacte de l’Ajuntament amb la gent del poble.  

⚫ Connectar amb els problemes, les dificultats i les oportunitats amb què el 

veïnat es troba en el dia a dia. 
 

Dilluns 17/05/2021, Bell-Aire i Ametllareda 

 

Ordre del dia: 

19:00h  Aterratge tècnic 

19:10h  Benvinguda, coneixença i introducció 

19:35h  Respostes 

19:50h  Diàleg 

20:35h  Valoració de la sessió 

20:40h  Novetats 

20:55h  Cloenda i comiat 

 

Assistència: 

 

Per part de l’Ajuntament: 

⚫ Nani Mora i Buch. Alcalde. Urbanisme i Governació. 

⚫ Gerard Viladomat. Participació ciutadana, comunicació, transparència, OAC i 

Protocol 

⚫ Gemma Martín. Regidora del barri. Primera Tinent d’Alcalde. Regidora de 

Benestar social, salut pública i habitatge 

⚫ Raquel Begines. Tècnica de la regidoria de Participació Ciutadana, 

Transparència i Comunicació. 

 

Per a futures comunicacions, el contacte de la regidora del barri, Gemma Martín, és 

martinvg@ajllavaneres.cat 

 

Per part del veïnat: 

⚫ 14 persones: 7 veïns i 7 veïnes dels carrers dels Tarongers, de les Acàcies, 

Raïm, del Munt, passeig dels Til·lers, i passeig del Perelló  

 

 

 

https://ajllavaneres.cat/barris21
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Preguntes i respostes 
 

A continuació es presenten les preguntes formulades prèviament o durant la sessió, així 

com la resposta de l’Ajuntament, segons grans temàtiques:  

 

 
 

Obra Pública i manteniment 

 

Estat de la vorera del C/ Alzina 

 

Resposta:  Els carrers de l’Ametllareda no estan en bon estat. L’ajuntament ho sap, 

i aquest any es començarà a actuar. Hi ha una primera fase de 260.000€ 

per actuar a la rotonda de la farmàcia fins a mar. Una segona fase de 

120.000 € actuarà de la rotonda en amunt. 

 

Poda dels arbres del C/ de l’Alzina cantonada amb C/ dels Oms  

 

Resposta:  Amb el pla de voreres detallat per la regidora també s’inclou poda d’arbres 

i vegetació. 

 

Serveis 

 

Escomeses d’aigua a la vista en un passatge del barri  

 

Resposta:  S’ha detectat la situació irregular. L’Ajuntament ha demanat explicacions 

a l’administrador de la comunitat, ja que no en tenia constància. Si s’escau 

s’iniciarà un procediment disciplinari. 

 

Clavegueram al C/ de les Acàcies  

-Les clavegueres estan molt tapades i quan plou es fan grans bassals. 
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Resposta:  El tema dels embornals es començarà a solucionar aquest any. Aquest 

any s’han netejat els embornals de l’Ametllareda. Al c. de les Acàcies no 

s’ha fet encara. Cal recordar que en vint anys no s’ha fet cap actuació als 

embornals, i seran necessàries quatre fases per poder-los fer tots. Ara hi 

ha molts embornals nets però els col·lectors estan molt plens de sorra. 

Aquest carrer, en alguna de les quatre fases, es farà. 

 

-Al carrer hi ha grans sots que són un perill per als vianants. 

Resposta:  Es té en compte per donar-ho solució.  

 

Camió d’escombraries  

Hi ha un camió que cada dia es para al mig del C/ Til·lers per recollir les escombraries. 

El conductor té males formes i es nega a apartar-se. La matrícula és 4701FRW.  

 

Resposta:  En prenem nota, estem a sobre d’aquestes coses. Aquest concurs 

d’escombraries està en pròrroga.  

 

Medi Ambient 

 

Contenidors a la zona de la Masia Bartrés  

A la zona de la Masia Bartrés (als carrers nous) està previst posar alguna zona de 

contenidors? Al projecte de reparcel·lació s'havia previst, però actualment no existeix. I 

els carrers ja es van finalitzar fa uns mesos  

 

Resposta:  El sistema de recollida d’escombraries es farà porta a porta en un termini 

d’un any. És per això que no s’ha previst la instal·lació de contenidors en 

aquesta zona. En tot cas, si les bateries existents al barri de l’Ametllareda 

són insuficients es valorarà la ubicació provisional de contenidors en 

superfície. Les bateries soterrades actuals s’anul·laran un cop entri en 

vigor el nou sistema de recollida porta a porta. 

 

Pas a la recollida porta a porta   

Quan es faci el canvi de sistema de recollida al porta a porta, m’hauré de comprar un 

contenidor per mi mateix? 

 

Resposta:  S’eliminaran totes les bateries de contenidors. Des de la regidoria 

d’informació s’informarà de tots els canvis. L’Ajuntament distribuirà uns 

cubells d’escombraries que aniran amb xip per a saber com de bé es fa 

la recollida selectiva. Actualment Llavaneres esta al 60% de recollida 

selectiva, el que es busca es superar el 80%. En el futur, gràcies a això 

es podrà personalitzar la taxa d’escombraries.  

 

Pas al sistema porta a porta   

Com es fa aquesta transició del model de contenidors al model porta a porta? Es llencen 

per tant totes les inversions fetes en el passat? 

Resposta:  A dia d’avui aquests contenidors no segueixen la normativa, i actualitzar-

los costaria molt diners. Actualment es requereix que hi hagi una 
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plataforma que eviti que quedin oberts, i actualment no n’hi ha i com que 

estan desgastats de vegades queden oberts. D’altra banda, quan es van 

posar es va fer una previsió de l’amortització, i actualment ja estan 

amortitzats. Tot i que la inversió inicial serà gran, econòmicament és més 

rendible el porta a porta. Dins la nova concessió està prevista l’expansió 

urbanística del poble per tal d’evitar un augment del cost en el futur.  

 

Recollida de la fracció orgànica 

Amb el porta a porta, l’orgànica es recollirà amb més freqüència que les altres fraccions? 

 

Resposta:  Rebreu un calendari de quan es recollirà cada fracció amb el porta a 

porta. L’orgànica es recollirà més de 2 dies. A més hi haurà 2 punts al 

municipi on es podrà portar l’orgànica qualsevol dia. Seran uns punts 

tancats on amb la mateixa targeta de la deixalleria es podrà obrir la porta. 

D’altra banda, si bé no hi ha terminis establerts, està previst ampliar la 

deixalleria perquè s’està quedant petita. Actualment tot el que es porta a 

incinerar a Mataró, la fracció del rebuig, té un cost molt elevat. La cosa es 

que en els propers anys aquest cost s’incrementarà exponencialment.  

 

Comerç 

 

Possibilitat d’obertura de comerços a la zona de la Masia Bartrés  

Ens estranya que no hi hagi cap fleca o botiga de queviures. El dubte és si no n’hi ha 

perquè ningú s'hi ha posat a fer-ho o si és perquè hi ha alguna limitació pel que fa a la 

tipologia de llicències per tal d'obrir un establiment d'aquesta tipologia? 

 

Resposta:  Si els projectes compleixen amb la normativa, l’Ajuntament els farà costat 

ja que a nivell normatiu no hi ha cap impediment que ho limiti. En aquests 

moments no tenim constància de cap iniciativa privada en aquest sector. 

 

Mobilitat 

 

Trànsit a la plaça de l’institut a l’hora de sortida  

A la plaça de l’institut, a l’hora de la sortida hi ha molt de trànsit. Tot i que en teoria no 

es pot estacionar ni parar, està ple de cotxes i al migdia es molt difícil arribar a casa. 

 

Resposta:  L’Ajuntament pren nota i mirarà que s’hi pot fer. 

 

Circulació a la rotonda de la farmàcia  

A la rotonda de la farmàcia la gent passa directament, sense parar ni mirar. D’altra 

banda, bicicletes del carril bici també tenen stop però no el respecten. Es perillós perquè 

hi ha molts nens i bicicletes. A la sortida de la carretera s’ha de senyalitzar. 

 

Resposta:  Aquest any es farà una actuació a aquesta rotonda, amb una partida de 

12.000 €. S’eixamplarà la rotonda perquè la gent hagi de disminuir la 

velocitat per fer la volta. L’actuació serà similar a la que es va fer a la 

rotonda del Sorrall a Can Sans. 
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Urbanisme 

 

Desenvolupament del final del passeig dels Til·lers  

Al final del Pg. dels Til·lers hi havia un gran descampat i des de fa uns dos o tres mesos 

està tancat. Sembla a ser que és una zona privada. Què s’hi farà en aquest espai? 

 

Resposta:  Allà hi ha un Pla Especial segons el qual hi va una petita urbanització (18 

cases) i dos blocs de pisos no gaire grans de protecció oficial. Hi haurà 

una connexió del Pg dels Til·lers amb Massorrà. El primer planejament 

que es va fer, Urbanisme el va tombar, i s’ha fet una segona proposta que 

està pendent d’avaluar per si s’hi han incorporat els requeriments que va 

dir Urbanisme. La informació es pública, així que es pot demanar. És el 

P.E.M.U. núm 7 - Massorrà. Aquest P.E.M.U. està aprovat des de 1994. 

Amb la nova normativa d’urbanisme, han d’incloure habitatge de protecció 

oficial/lloguer social. Es tracta de parcel·les d’entre 800 i 1.200 m2. 

 

Desenvolupament del C/ Lledoners amb C/Alzina  

Al C/ Lledoners amb C/ Alzina, van tallar fa uns dies la vegetació. Què és previst fer-hi? 

 

Resposta:  Allà esta previst de construir un centre ocupacional per a persones 

discapacitades. Hi ha contactes amb una fundació i amb la Generalitat 

per a fer un centre ocupacional, per a unes 25-30 persones. Hi haurà un 

programa específic de gestió que es porta des de Serveis Socials. 

 

Governació 

 

Ocupació del passeig dels Til·lers per part dels infants  

Darrera de l’Escola Serena Vall, hi ha el passeig dels Til·lers, sense sortida. L’escola 

l’està utilitzant com a sortida, i tot i que el carrer només és accessible a veïns i serveis, 

està ocupat pels nens i les famílies, els nens juguen al mig del carrer. S’ha parlat amb 

l’equip directiu i diuen que no és la seva tasca. 

 

Resposta:  La regidoria d’educació està treballant en un pla de pacificació de les 

escoles, no només d’aquesta sinó també de la resta d’escoles. No es 

permet aparcar al Pg dels Til·lers als treballadors del centre. 

 

Piscina molt deteriorada del C/ dels Lledoners  

A C/ dels Lledoners, on hi ha la llar d’infants a Sant Nicolau, hi havia una piscina, 

actualment molt deteriorada, que es fa malbé i és focus de mosquits. Està previst algun 

tipus d’actuació? En quin estat està? 

 

Resposta:  Aquesta finca és privada, i l’Ajuntament no hi pot actuar. L’Ajuntament 

coneix aquesta situació i la regidoria de Salut Pública hi pot intervenir si 

es determina que és un perill per a la salut. L’any passat es van fer unes 

actuacions petites, i cada 3 mesos es fa un tractament sobre el mosquit 

tigre. Aquesta piscina és un dels punts calents detectats pel mosquit tigre 

i s’hi fan actuacions.  
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Consum i brutícia al parc infantil  

Els dissabtes a la nit al parc infantil, grups de joves fumen i beuen i ho deixen tot brut. 

Hi ha tràfic de drogues. 

 

Resposta:  Contacteu amb la policia al moment que es produeixin aquets fets per a 

que hi puguin actuar. 

 

Alcalde Mora 

 

Errors en la taxa d’escombraries 

El 19 d’abril la Diputació de Barcelona convocar a l’Ajuntament a una reunió. Van 

informar que s’ha aplicat malament la taxa d’escombraries de 1.621 usuaris. Es va 

informar a l’oposició i a partir d’aquí es va indicar treballs conjunts entres Diputació i 

Ajuntament sobre com informar a la gent, com se’ls explicarà el que s’haurà de fer etc. 

Mentre s’estan fent aquest treballs, la Diputació diu que s’ha detectat que algunes de 

les revisions estan mal fetes.  

 

El rebut d’aquest any passarà enlloc del juliol al novembre. Ara hi ha 2 treballadors de 

l’Ajuntament que estan revisant els 1.621 casos comprovant si la revisió de la Diputació 

de Barcelona és correcte o no. En breu s’enviarà una carta personalitzada a cada un 

dels 1.621 per part de l’Ajuntament. Quan es faci la revisió per part de l’Ajuntament es 

preveu que hi hagi molts casos en els que la revisió de la taxa hagi estat mal feta. D’altra 

banda, el que ja s’ha aconseguit es que no s’hagin de pagar interessos i que els que 

hagin de pagar les diferències, cada any paguin l’endarreriment d’un any, per exemple 

l’any vinent cobrar la quota del 2017 i així successivament, tot fraccionat en 4 parts.  

 

Pla d’inversions 

A partir del ple extraordinari de l’1 de juny, s’engegarà un pla d’inversions força important 

per a aquest any i el vinent. Representarà millores a diferents sectors del poble: 

-Remodelació del clavegueram del Grup Betlem. 

-El camí de Can Pi es rehabilitarà. 

-Es faran 3 espais d’esbarjo de gossos. Un d’ells als pinets de l’Avinguda de Can Sans. 

-Asfaltat i voreres de l’ametllareda i després d’altres espais del poble, en total 580.000 

euros de despesa. 

-Marquesina del camp de futbol (el temporal Glòria se’l va endur). 

-Bar del camp de futbol. 

-2a fase del pavelló: la part de sota, vestidors i gimnàs. 

-Coberta i vestidors de Sant Pere, a la pista de baix de Sant Pere.  

-Centre ocupacional per a persones discapacitades, que s’acabarà a mitjans del 2023 

-Tot plegat són unes inversions d’uns 5,5 milions d’euros. No es pagarà tot amb el 

romanent, alguna actuació més gran com el pavelló es demanarà crèdit per a poder 

seguir disposant de líquid. 

-2 punts de recàrrega per cotxes elèctrics, un al centre i un a Sant Pere prop de l’estació. 
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Valoració 
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