
 
 

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 de les sessions: 

⚫ 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. 
 

Dimecres 19/05/2021, Montalt, Catà i Grup Betlem 
 

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 

⚫ Maria José Cano. Regidora del barri. Regidora d’esports i educació 

⚫ 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, és 

canocmj@ajllavaneres.cat 

 

Per part del veïnat: 

⚫ 8 persones: 5 veïns i 3 veïnes dels carrers Ferradura, camí de Can Rabassa, 

Turó del Llull, i el Grup Betlem. 

 

 

 

 

https://ajllavaneres.cat/barris21
mailto:canocmj@ajllavaneres.cat


Assemblees “Gent del Barri”, Ajuntament de Llavaneres  

Barris Montalt, Catà i Grup Betlem: Acta de la sessió 

 

 

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:  

 

 
 

Medi ambient 
 

Agraïment per la neteja del Carrer de la Ferradura 

Primer de tot, agrair a la regidora Ma. José la seva implicació i tasca en el carrer de la 

Ferradura, sobretot en l'aspecte de neteja del carrer 

Gràcies! 

 

Gestió del pugó sense tòxics 

M'agradaria saber com els propietaris podem seguir l'exemple de l'Ajuntament amb el 

tema del pugó i evitar així fer ús de productes tòxics. 

 

Resposta:  La Regidoria de Medi Ambient podria organitzar una xerrada informativa 

si hi ha prou veïns interessats. En farem difusió 

 

Nova gestió de residus 

M'agradaria que expliquéssiu, altra vegada, la gestió dels residus 

 

Resposta:  Es passarà de contenidors a una recollida porta a porta. L’any que ve 

s’implementarà. En uns dos mesos s’iniciaran campanyes informatives. 

Desapareixeran les bateries de contenidors i hi hauran dos punts de 

recollida al poble per si algú té una emergència, via targeta de la 

deixalleria es podrà obrir les portes a aquestes bateries. La recollida 

selectiva farà que hi hagi un increment important de la recollida selectiva. 

Es donarà un cubell gran per a deixar les bosses, s’informarà dels dies 

en que es recull cada tipus de residu. El cubell portarà un xip que 
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permetrà un control diari de si la persona fa bé o no la selecció. Això 

permetrà que en un període de 4 anys la taxa d’escombraries es pugui 

revisar en funció del reciclatge de, per exemple, cada barri o comunitat 

de veïns. 

 

Ampliació de la deixalleria, deixalleria mòbil i obertura 

Quan es farà efectiva l'ampliació de la Deixalleria? En aquest sentit, també m'agradaria 

saber perquè no es fomenta més la deixalleria mòbil, ja que molta gent no es pot 

desplaçar fins on està ubicada la deixalleria. També saber com és gestionada per ser la 

de les Tres Viles i així i tot no estar sempre oberta i amb més treballadors que puguin 

fer torns de jornada. 

 

Resposta:  S’està treballant en l’ampliació de la deixalleria, és una qüestió de 

terrenys i del polígon industrial, de l’ordenament del polígon. Per aquest 

motiu no es pot posar una data. Està previst que dues parcel·les 

contigües a la deixalleria passin a formar part de la deixalleria. En una 

d’aquestes parcel·les hi haurà un espai de reciclatge circular, en el qual 

la gent pugi portar objectes espatllats i en el qual hi hagi personal que 

t’ajudi a arreglar aquests objectes per no haver de llençar-los. Pel que fa 

als horaris de la deixalleria, que van de dimarts a diumenge, no està 

previst ampliar-los, creiem que són suficientment flexibles. 

 

Gestió de la processionària i flebòtom que afecta els gossos 

M'agradaria saber quines mesures pren l'Ajuntament per combatre l'eruga 

processionària en tot el poble així com l'increment del flebòtom (tipus de mosquit) que 

provoca Leishmània en gossos (només cal preguntar als veterinaris del poble del gran 

increment de gossos afectats) 

 

Resposta:  A les zones verdes municipals es fa un tractament anual als pins per 

tractar de controlar la plaga de la processionària. Consultarem als 

veterinaris si hi ha un increment d’aquesta afectació entre els gossos del 

poble. 

 

Deixalleria mòbil porta a porta 

Quan s’acaba el contracte amb Fomento de Construcciones y Contratas? Relacionat 

amb això, podria ser possible que el servei de deixalleria mòbil pogués ser porta a porta? 

Quin paper hi té el fet de compartir deixalleria amb altres pobles? 

 

Resposta:  És molt complicat un servei tant a la carta... Pel que fa al fet de compartir 

deixalleria (mancomunada), les despeses fixes es comparteixen, es paga 

en funció de la població. 
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Salut pública 

 

Tractament del mosquit tigre 

M'agradaria que expliquéssiu quan teniu previst fer els tractaments oportuns per al 

mosquit tigre, ja que l'any passat es va passar de llarg el c/ de la Ferradura. 

 

Resposta:  Al grup Betlem, el primer tractament d’aquest 2021 es va portar a terme 

als embornals del grup Betlem a primers d’abril. L’acció es repeteix cada 

dos mesos, aproximadament, durant els mesos de primavera, estiu i 

tardor. S'actua en punts clau, sota criteris tècnics, i ens els embornals que 

disposen de sifó.  

 

Espai d’esbarjo per gossos: platja i altres 

M'agradaria saber si està previst o s'ha plantejat poder adaptar una part de la platja per 

a poder-hi anar tot l'any amb els gossos. En aquest tema, saber també si teniu previst 

"fer" més zones d'esbarjo per a gossos i no només la que es troba a l'Ametllareda i ha 

estat clausurada durant molts mesos 

 

Resposta:  En principi no està previst dedicar cap espai de la platja als gossos, tenint 

en compte les dimensions del nostre litoral i de l’espai de zona de bany 

disponible. En tot cas, es pot valorar. 

El pla d’inversions del bienni 2021-2023 inclou una partida per a la 

instal·lació de tres noves àrees d’esbarjo per a gossos: a Can Bacardí, a 

El Balís i a Can Sans. 

 

Obra pública i manteniment 

 

Reforma del clavegueram 

M'agradaria que expliquéssiu bé quan i de quina manera es farà la reforma del 

clavegueram i quina implicació tindrà en els veïns. 

 

Resposta:  El projecte per la renovació del clavegueram està fet: s'aprovarà per junta 

en breu i s'exposarà al públic (en aquest moment els veïns podran veure 

el projecte si hi tenen interès). Els serveis tècnics avancen que no es 

preveu passar per cap propietat privada. En el projecte s'ha considerat la 

renovació del clavegueram, incorporant la xarxa de sanejament 

separativa (actualment pluvials i fecals van totes juntes). Les obres està 

previst que es realitzin durant aquest any 2021. Tindran una durada de 4 

mesos aproximadament. A hores d’ara encara no està definitiva la data 

d’inici. Tot i que estava previst de fer per fases, quan s’entri a la reforma 

del clavegueram del grup Betlem, es farà tota de cop. La inversió és de 

327.000 euros + IVA. 
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Clavegueram 

Pel que fa al tema del clavegueram, només arribar al barri tothom em deia que estava 

molt malament i ens va preocupar molt...però entenc que quedarà tot solucionat un cop 

es facin les obres. 

 

Resposta: L’obra esta programada i aquest 2021 es solucionarà. Aprofitant que vens 

a viure al poble, t’expliquem els canals de comunicació amb l’Ajuntament. 

L’Ajuntament té perfils a diverses xarxes socials: Youtube (per on es 

retransmeten els plens l’últim dimarts de cada mes), Twitter, Facebook, 

Telegram, Instagram. També hi ha la revista municipal, que és trimestral. 

A través del web municipal tenim els butlletins electrònics (2 a la setmana). 

També hi ha un grup de distribució de WhatsApp.  

 

 

Embornals de la zona de la Ferradura 

Amb el qüestió de les clavegueres a la zona de la Ferradura, hi ha persones que tenen 

un embornal dins de casa que connecta amb la claveguera per evitar inundacions. Què 

passarà amb això? 

 

Resposta:   Quan es millori tota la xarxa i es renovin els tubs, hi haurà més espai i 

s’evitaran inundacions. Quan hi hagi l’exposició pública del projecte els 

veïns podran fer revisions per poder fer consultes tècniques. 

 

Escales en mal estat 

Hi ha una escala que va des del carrer fins a un parc públic. Les escales estan trencades 

i no tenen llum.  No sé si les escales són municipals o no. Tot i que es netegen arbres i 

plantes, les escales cada cop estan pitjor, i a la nit és perillós. 

 

Resposta:  Falta la confirmació de si són públiques o no. En cas que siguin públiques, 

es traslladarà a serveis tècnics per a que hi actuïn. 

 

Comentari d’una veïna: A la reunió de barri passada, vam demanar que es tragués una 

plaça d’aparcament de la travessera Joaquim Vives, sortida del carrer de la Ferradura. 

Hi han hagut queixes per part de molts veïns, perquè hi ha molt poc aparcament. Els 

motius van ser que l’ambulància no podia passar.  

 

Governació 

 

Petició d’augment de la presència policial el cap de setmana i a totes les zones 

del poble. 

M'agradaria saber perquè no hi ha més presencia policial, sobretot en caps de setmana. 

I a totes les zones del poble.  

 

Resposta:  Hi ha presència presencial en la mesura del possible. Als caps de 

setmana els agents fan torns de 12 hores, dues patrulles. Ha estat un any 

complicat, amb algunes baixes de llarga durada. En tot cas, podem 

anunciar la incorporació de 3 nous agents de la Policia Local ben aviat. 
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Es preveia fer-ho al mes de juny però s’han presentat tantes persones 

que s’allargarà el procés de selecció i es preveu que s’incorporin al mes 

de juliol. 

 

Finalització concessió de l’autopista i retirada del peatge 

 

Resposta:  L’1 de setembre s’acaba la concessió. Hi haurà un increment de trànsit a 

la carretera que uneix Sant Pere i centre del poble. Això portarà molts 

problemes de trànsit al poble, a Llavaneres i a altres pobles. Es farà una 

petició a la Diputació de Barcelona perquè la carretera de Mata direcció 

Mataró es millori perquè la gent no vagi a buscar la autopista gratuïta des 

de la rotonda de Llavaneres, i evitar quedar parats en hores puntes al 

casc urbà del poble. Una de les millores que farà la Generalitat es 

l’entrada i sortida de la direcció Girona. A partir del setembre a la carretera 

que uneix les dues parts del poble tindrà molt de transit. 

 

Contraguals i falta d’aparcament Can Rabassa  

La zona del camí Can Rabassa, a dalt de tot de Pau Casals, és un barri amb un gran 

problema d’aparcament. Aquest problema s’ha agreujat perquè la gent ha anat posant 

contraguals. Molt agent aparca sobre les voreres. Qui decideix el tema dels contraguals? 

 

Resposta:  Qui decideix si el contragual hi ha d’anar o no és la policia local 

conjuntament amb el tècnic de mobilitat. En prenem nota i en parlarem 

amb tu. 

 

Canvi de noms al nomenclàtor 

Sobre el canvi de noms de certs carrers. A l’Avinguda Turó del Llull, ja es va enviar una 

instancia conforme es tracta d’un topònim i aquest no s’hauria de tocar. És cert que hi 

ha dificultats entre l’Avinguda i la Travessia del Turó del Llull. Els canvis en els 

documents és un maldecap que molta gent no té temps de resoldre. 

 

Resposta:  Hi ha una comissió del nomenclàtor, la formen l’alcalde, el tècnic de 

mobilitat, el secretari general de l’Ajuntament, personal del museu-arxiu, 

així com un representant polític de cada partit. 

Què motiva els canvis per al nomenclàtor? Dos grans motius: les 

duplicitats i les faltes d’ortografia. S’han rebut moltes instàncies sobre 

aquesta qüestió, en totes les direccions. Pel que fa al tema de les 

duplicitats, es tracta de tenir més claredat des del punt de vista 

administratiu. Algunes propostes es van acceptar i d’altres no. Ara es farà 

una segona revisió abans de fer públiques les decisions. S’ha aconseguit 

el consens amb totes les forces polítiques, cosa que no es fàcil, i seguirà 

per tant seguirà tot endavant. Un dels altres aspectes que es tindrà en 

compte serà el de noms de dona, ja que actualment hi han molts pocs 

carrers amb nomes de dona. Pel que fa als tràmits de canvi de nom del 

carrer als documents oficials, només es necessari fer-ho al carnet de 

conduir, la resta es podrà fer un cop hagi caducat el document 

(escriptures, DNI, etc.). Per fer això, l’Ajuntament enviarà un volant 

d’empadronament a tots els als veïns afectats perquè puguin fer el canvi 
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del carnet de conduir. Si fa falta expedir un certificat de numeració, es pot 

tramitar online i presencialment. 

En aquest enllaç, es pot consultar la llista de canvis i els motius de la nova 

denominació. 

 

Comunicació 

 

Creació d’una pàgina de Facebook/Instagram per recollir i respondre preguntes 

del veïnat (Núria Ferreres) 

M'agradaria proposar que el mateix Ajuntament faci una pàgina a Facebook i Instagram 

on els vilatans puguem fer preguntes i realment se'ns respongui des de la mateixa entitat 

o regidoria corresponent. 

 

Resposta:  Els perfils de les xarxes socials de l’Ajuntament s’administren des de 

l’àrea de Comunicació. L’objectiu de ser present a les xarxes és arribar a 

tothom: difondre al màxim les comunicacions municipals, complir amb la 

transparència informativa del Govern Obert. En tot cas, hi ha altres canals 

per contactar amb el consistori, i no necessàriament a través de les 

xarxes socials. Per adreçar-se directament a les regidories disposeu de 

la bústia de contacte amb l’Ajuntament: ajllavaneres.cat/contacte, i de 

l’APP Llavaneres amb Tu. No està previst crear cap pàgina específica de 

regidories. El que sí que s’implementarà aquest 2021 és el nou gestor de 

queixes al web municipal. A la web ajllavaneres.cat/contacte, es desplega 

una pestanya de propostes i incidències. Aquí es pot fer el seguiment de 

la qüestió, amb unes icones que indiquen si la incidències està resolta, 

en tràmit, etc. El motiu de no ampliar més les xarxes és que no hi han 

recursos humans per a gestionar-ho tot. De cara a l’any 2022, la regidoria 

té la voluntat de renovar l’APP Llavaneres amb tu, per a incloure aquest 

formulari del gestor de queixes a l’APP. Ara aquesta APP es obsoleta i 

cal renovar-la, i s’hi treballarà aquest any per a enllestir-la l’any que ve. 

D’altra banda, tots els regidors tenen activada la cita prèvia a la web de 

l’Ajuntament. 

 

Informacions de l’Ajuntament 

 

Pla d’inversions 

 

La Covid-19 va frenar el pla d’inversions l’any 2020. No va ser possible utilitzar el 

romanent. Ara sí que es podrà gastar. Moltes d’aquestes inversions aniran al grup 

Betlem (340.000 euros). S’arreglarà el camí del Pi, amb 165.000 euros. Es faran 3 

espais d’esbarjo de gossos. Asfaltat de voreres general.  

 

NOTA | A aquests preus se'ls ha d'afegir l'IVA. 

 

BLOC 1. 2021 

 

Actuació: Millora del clavegueram del grup Betlem 
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Import: 327 mil euros 

Actuació: Pavimentació del carrer de can Pi 

Import: 165 mil euros 

Actuació: Obertura de tres nous espais d’esbarjo per a gossos 

Import: 36 mil euros 

Actuació: Renovació de vials i voreres de Llavaneres 

Import: 213 mil euros 

Actuació: Renovació de voreres de l'Ametllareda. 1a fase 

Import:  279 mil euros 

 

BLOC 2. 2021-2022 

 

Actuació: Marquesina per al camp de futbol 

Import: 180 mil euros 

Actuació: Bar del camp de futbol 

Import: 160 mil euros 

 

BLOC 3. 2021-2023 

 

Actuació: 2a Fase del pavelló municipal 

Import: 3.043.500 euros 

Actuació: Construcció d’un centre ocupacional per a persones amb discapacitat 

intel·lectual 

Import: 730 mil euros* 

*Cal afegir-hi una aportació de 126 mil euros de la Generalitat de Catalunya. 

Actuació: Cobertura de la pista esportiva del parc de Sant Pere 

Import: 314 mil euros 

Altres inversions 

 

Actuació: Renovació dels comptadors d’aigua 

Import: 200 mil euros 

Actuació: Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics 

Import: 76 mil euros 

 

Regidora Cano: Pel que fa al pavelló, a la fase 1 només es farà la pista. A la fase 2 es 

farà la resta, per tant fins que no es faci la fase 2 no hi haurà espai per aparcar ni gimnàs. 

Es preveu que l’any 2023 s’acabi tot. 

 

Error en la taxa d’escombraries 

 

taxa d’escombraries no s’actualitza a Llavaneres des del 2010. L’any 2016 es va 

actualitzar per un criteri de redistribució: fins llavors les escombraries es cobraven 

segons el carrer, i es va passar a pagar segons la tipologia d’habitatge (4 categories). 

La Diputació tenia un error a l’hora de recaptar els diners, (la Diputació és qui cobra i 

gestiona la taxa). L’Ajuntament pensava que s’estava cobrant bé, però la Diputació s’ha 

adonat de l’error en la metodologia, i hi ha habitatges a qui s’estava cobrant una 

categoria quan en realitat per tipologia d’habitatge els en corresponia una altre. Això ha 

afectat a uns 1700 habitatges. L’Ajuntament no vol que ciutadans ho hagin de pagar tot 
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de cop, i en cas de fraccionament, vol evitar haver de pagar interessos. L’Ajuntament 

s’ha reunit amb la gerent de la Diputació de Barcelona. Es farà una revisió de tots els 

casos amb el seu personal propi, d’acord amb la Diputació, per a determinar si la taxa 

s’ha aplicat bé.  El que vol fer l’Ajuntament és cobrar cada any el diferencial d’un any de 

la taxa. Per exemple, l’any 2022 pagar el diferencial del 2016. La Diputació s’ha avingut 

a la possibilitat de pagar en 3 o 4 fraccions gratuïtes (tot això en cas que s’hagi aplicat 

la taxa correctament). En cas que hi hagi un error d’interpretació per part de la Diputació, 

s’enviarà una carta i el tema quedarà arxivat. L’Ajuntament preveu que hi haurà forces 

casos on això serà així. De moment, queda tot plegat aturat fins a la revisió de 

l’Ajuntament. D’altra banda, s’ha aprovat un canvi en el calendari: abans es girava el 

rebut al mes de juliol, i ara s’allargarà fins al novembre. D’acord amb la Diputació, s’ha 

mogut el calendari per a fer aquest procés de revisió i poder comunicar bé al ciutadà. La 

Diputació enviarà comunicacions als ciutadans informant de les revisions que es faran. 

Es preveu que un cop feta la revisió, el nombre d’habitatges afectats es redueixin 

considerablement. 

 

 
 

Valoració 
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