
 

 

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. 
 

Divendres 28/05/2021, Avall, Matas i Can Amat 

 

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 

⚫ Xavier Noms. Regidor del barri. Cultura, Festes, Mediació i Mobilitat. 

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

Transparència i Comunicació. 

 

Per a futures comunicacions, el contacte de la regidora del barri, Xavier Noms, és 

nomscx@ajllavaneres.cat 

 

Per part del veïnat: 

⚫ 10 persones: 4 veïns, 6 veïnes dels carrers de la Fornaca, Can Castillo, 

Penedès, Minerva, Joaquim Matas, passatge de les Alzines i Travessia de la 

Fornaca. 
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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:  

 

Urbanisme i espai públic 

Solar de l’antiga residència d’avis  

El solar de l'antiga residència d'avis està sent l’escenari d’activitats no desitjades. 

Necessitem un tancament en condicions del solar i el seu accés. A més, hi ha rates, que 

caldria desinfestar.  

 

Resposta:  Es tracta d’una finca que no és municipal i que no té propietaris, està en 

fase d’herència jacent perquè els hereus no l’han acceptat. L’Ajuntament 

hi va actuar per enderrocar l’edifici, que s’havia cremat, per seguretat 

ciutadana i salubritat pública. El govern municipal estudiarà la manera de 

resoldre la situació d’aquesta finca tant per al requeriment de neteja com 

per al tancament. El consistori no tolerarà que la finca es continuï 

degradant i que es converteixi en un focus d'insalubritat. Com que no és 

una finca municipal, el consistori no pot actuar de manera directa; ha de 

fer tot un seguit de requeriments previs. És un procés molt complicat i 

llarg que es dona en diversos llocs del poble els propietaris dels quals 

estan lluny i s’ha de tractar amb els seus advocats, etc. Al tractar-se d’una 

herència rebutjada pels hereus, la Generalitat n’acabarà sent el 

propietari. Des de l’Ajuntament s’intentarà que es cedeixi la propietat a 

l’Ajuntament per destinar l’àrea a espais verds, aparcaments, etc. 

 

Voreres del C/ Castell fins Alexandre Vergés 

Les voreres del Carrer del castell fins a Alexandre Vergés necessiten fer-se en 

condicions, és un perill el terra irregular amb els cotxes tan a prop. 

Resposta:  Les voreres són molt estretes perquè la normativa de l’època que es van 

fer és molt diferent a l’actual. L'Ajuntament ha demanat una subvenció 

per fer un estudi de l'estat dels carrers. Aquest estudi  ha d’incloure una 

diagnosi de l'estat actual i les corresponents propostes de millora, com 

transformar alguns carrers en plataforma única. Una altra opció és 

introduir mesures perquè els vehicles circulin a menys velocitat. S’ha 

decidit esperar al 2022 per tal de disposar d’un millor projecte per a 

aquest sector, que tingui en compte qüestions com l’accessibilitat per 
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persones amb mobilitat reduïda i cotxets o el fet que és una zona de 

carrers estrets i molts cotxes. 

 

Plantar vegetació als parterres  

És possible plantar vegetació als parterres, és legal? 

 

Resposta:  S’haurien de consultar les ordenances municipals.  

 

Reg automàtic per les plantes  

Una possible solució al mal estat dels parterres del poble pot ser un sistema de reg 

automàtic. 

 

Resposta:  Hi ha moltes zones del poble on ja hi ha instal·lat un sistema de reg 

automàtic. És cert que s’ha de treballar per instal·lar reg i així poder evitar 

que la brigada/empresa contractada s’hagi d’anar desplaçant per regar, 

però també s’ha de treballar en la línia de buscar plantes que no 

requereixin grans quantitats d’aigua, espècies que estiguin adaptades. 

 

Construccioó a l’Avinguda del Mirador   

Les parcel·les que es posen en venda a dalt de l’Avinguda del Mirador s’acabaran 

edificant. La degradació del bosc que hi haurà a Llavaneres serà molt gran. Us demano 

que sigueu moderats amb les vendes de les parcel·les municipals perquè sinó 

Llavaneres es quedarà sense bosc. 

 

Resposta:  Són parcel·les municipals que no estan al bosc, estan a dins de la 

urbanització. L’Ajuntament té al voltant de 5 milions d’euros en parcel·les 

i no es pot permetre no aprofitar-les. Es volen vendre per dedicar els 

diners a polítiques d’habitatge. 

 

Estat de les jardineres i parterres  

Teniu previst arreglar les jardineres de tot el poble en general? Es veuen descuidades 

en molts llocs del municipi, per exemple a la Plaça de l'Ajuntament o al Pg Jaume Brutau.  

 

Resposta:  Prenem nota de la petició i la posem a la llista de tasques pendents; quan 

es tinguin els mitjans materials i personals necessaris, es podrà fer 

l’actuació. En alguns llocs s’ha plantat vegetació mediterrània que 

aguanta millor la sequera. A partir de l’1 de juliol s’ampliarà la brigada (2 

persones) i 6 persones més de la brigada jove. També una persona més 

per a jardineria. Per al parc de Can Matas, els jardins de Joaquim Passi i 

el parc de Sunsi Móra es contractarà uns jardiners externs que faran el 

servei en aquests parcs. 
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Mobilitat 

 

Mirall a la cantonada entre l’Av. Can Amat i Pg. Joaquim Matas  

Caldria un mirall que aniria  a la cantonada que hi ha a l'encreuament entre l'avinguda 

can amat i el passeig Joaquim Matas, pels que baixen del c/Rieral d'en Dorda, ja que 

els que baixen del c/Rieral d'en Dorda, han de treure el morro per veure si hi han vianants 

o cotxes que pugin o baixin del Passeig Joaquim Matas i és perillós. 

 

Resposta:  Els miralls estan comprats, s’està a l’espera de poder-los col·locar. En 

cosa d’un mes hauria d’estar col·locat. 

Ordenança sobre els patinets  

Hi ha alguna ordenança de l’Ajuntament sobre els patinets? No respecten la circulació i 

son un perill.  

 

Resposta:  Fa poc més d’un mes es va aprovar una nova ordenança de mobilitat 

pensada en aquest sentit. A les normes generals de la DGT s’acota molt 

l’ús d’aquest patinets i la nova ordenança pretén posar ordre en això. 

Policia i tècnics hi han participat, i s’han agafat exemples d’altres 

municipis. Amb la nova ordenança, es contemplen tota una sèrie de 

sancions, assumibles per a les persones (si les multes son molt altes la 

gent no les paga). En general es tracta d’una ordenança molt restrictiva, 

que prohibeix als menors de 16 anys a anar en patinet elèctric, obliga a 

portar casc, etc. En alguns carrers es limita la velocitat a 10 km/h. D’aquí 

a poc també es farà una campanya dirigida als menors d’edat per informar 

sobre els canvis. 

 

Instal·lació de bandes rugoses per reduir les velocitats  

Els cotxes baixen massa ràpid i les bandes són llises (no rugoses com a la banda de 

Sant Vicenç). Crec que si es posessin bandes rugoses s’obligaria a frenar a la gent. 

 

Resposta:  El motiu pel qual no n’hi ha és perquè no hi ha prou distància entre les 

bandes i els habitatges (a Mataró), no compleix el mínim de metres. 

 

Circulació direcció Mataró  

S’ha arreglat el camp de futbol i els carrers de la zona, però quan puges per Av. Mare 

de Déu del Pilar, quan arribes a la carretera, no et deixa anar direcció Mataró, et fa anar 

direcció Llavaneres, et tornen a enviar avall fins a l’Av. Joaquim Matas. Fa fer molta volta 

que no acabo d’entendre. 

 

Resposta:  Es va quedar amb la Diputació que un cop ordenat el sector de la Baixada 

de la Torre Gran, amb les bandes rugoses instal·lades, com que la gent 

ha de reduir la velocitat, ens deixarien girar cap a l’esquerra. Tot i això, 

ho han acabat denegant donada la falta de visibilitat, no compleix els 

paràmetres de distància entre edificis i carretera. 
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Medi ambient i residus 

   

Regularització taxa de residus  

 

Resposta:  Des de 2009 els ciutadans paguen la taxa en funció del carrer on viuen, i 

s'estableix 4 trams de preus: 102,25 euros, 172,20 euros, 516,60 euros, i 

139,90 euros. També s'estableix des d'aquell any que les noves 

construccions d'habitatge passen a pagar en funció de la tipologia 

d'habitatges: pisos, cases aparellades/apartaments amb zona 

comunitària, torres a urbanitzacions, o masies, pagarien el mateix tram 

de 4 preus abans mencionat. El canvi que es produeix l'any 2016 (amb 

efectes 1 de gener de 2017), quan l'Ajuntament va aprovar un canvi en la 

tarificació de les escombraries és que totes les cases han de pagar per la 

seva tipologia, no pel carrer on estan situades. Aquest canvi no es va fer 

per recaptar més, sinó perquè vam trobar més just que un ciutadà pagui 

en funció de la tipologia del seu habitatge més enllà del nom del carrer on 

vivia. De criteris en poden haver molts; abans del 2009 es pagava en 

funció del nom del carrer, a partir del 2017 en funció del tipus d'habitatge, 

i segurament a partir del 2022 el criteri pot ser un altre com la tipologia 

d'habitatge unit als ciutadans empadronats al mateix. Aquest és un impost 

que gestiona i cobra la Diputació de Barcelona des del 1994. I per tant, 

és aquest organisme qui decideix en quina tipologia s'emmarca cada 

habitatge en funció de la normativa aprovada per l'Ajuntament. El 19 

d'abril d'enguany, l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 

anuncia a l'Ajuntament que fent revisió de les dades han detectat errors 

massius en la gestió d'aquesta taxa, uns errors que afecten a 1.621 

habitatges, la majoria a retornar diners a l'administració, però també 

d'altres que rebran un reintegrament per part de l'Administració. 

L'Ajuntament quan fa el pressupost rep de la Diputació el que s'espera 

recaptar d'aquest impost, en el cas de Llavaneres cada un dels anys hem 

previst una recaptació de prop de 950.000 euros, i en tot moment s'ha 

recaptat imports relacionats amb aquesta xifra, fet pel qual era molt difícil 

detectar l'error per part de l'administració amb anterioritat. Només 

s'hagués detectat si un cop cedida la gestió a la Diputació de l'impost, 

l'haguéssim també gestionat nosaltres en paral·lel, i això, que no s'ha fet 

mai des de que la Diputació ho gestiona (1994) és una duplicitat 

d'esforços que en cap cas ens podíem plantejar.  

Detectat l'error, el govern ha mantingut diferents reunions amb la 

Diputació, i s’han arribat a diferents solucions per tal de mitigar aquest 

efecte als ciutadans.  

En primer lloc l'Ajuntament revisarà cadascun dels habitatges afectats per 

aquesta revisió a fi de comprovar que estigui ben classificat. Revisarem 

la feina feta per part de la Diputació per detectar-ne possibles errors. 

En el cas de que l'habitatge estigui ben classificat, i efectivament hagi de 

fer front a la regularització, s'ha pactat amb la Diputació que el retorn de 

l'impost que falta pagar, en la majoria dels casos son uns 70 euros per 
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habitatge i any, es retornaran de forma fraccionada i amb un màxim 

d'aquests 70 euros aprox per any. D'aquesta manera l'any 2022 es 

retornarà l'import no satisfet l'any 2017, l'any 2023 l'import no satisfet l'any 

2018, l'any 2024 l'import no satisfet l'any 2019 i finalment l'any 2025 

l'import no satisfet l'any 2020. 

En el cas de que l'habitatge estigui mal classificat, és a dir, que els serveis 

tècnics de l'Ajuntament un cop revisada la situació de l'habitatge vegin 

que no correspon la liquidació, la Diputació enviarà una carta al ciutadà 

dient que l'habitatge ha rebut cada any l'import que li pertoca i que per 

tant, no hi ha regularització. 

Recordem que a dia d'avui els ciutadans han rebut una carta informativa, 

no pas una resolució ni una carta de liquidació per part de la Diputació. 

Tot això queda en suspens a que es realitzin els treballs de comprovació. 

En conseqüència d'aquests treballs també hem pactat amb la Diputació 

un aplaçament del cobrament de la taxa que passarà del 2 de juliol a 2 

de novembre. 

Finalment hem aconseguit també que no es cobri cap tipus d'interès, com 

anunciava la carta que ha enviat la Diputació als ciutadans, ja que 

entenem que el ciutadà no té cap responsabilitat del que està passant. 

Lamentem el rebombori que s'ha originat a les xarxes socials, el tema és 

molt complex i ha necessitat la realització de diverses reunions amb la 

Diputació per poder trobar una solució al respecte. El dia 20 d'abril vam 

reunir a tots els partits polítics de l'Ajuntament per explicar la situació, i 

vam demanar que es deixés treballar el tema amb la Diputació per mirar 

de buscar solucions, en tot cas és el que nosaltres hem fet. 

Finalment, pel que comentes de la titularitat de l'habitatge l'any 2020, 

comentar que si has comprat l'habitatge a partir de l'1 de gener de 2020 

no t'afecta cap dels anys anteriors, i només hauràs de pagar l'import que 

et pertoqui al novembre de 2021. 

L’ordenança de la taxa d’escombraries ha provocat aquesta disparitat 

d’interpretacions. L’Ajuntament ja s’ha posat a treballar amb els grups 

polítics per reescriure l‘ordenança de tal manera que no hi hagi les 

confusions que hi ha hagut. En cap cas es pagarà més del que s’ha pagat 

al 2021. Això és perquè entre l’actual franja A i la B, i entre la B i la C, 

s’afegiran dos trams més entre cada una.  

 

Millora de la recollida de residus 

Últimament, quan anem a tirar la brossa, els contenidors, sobretot de paper i d'envasos, 

estan plens. Penseu augmentar la recollida de brossa? Si ara passa això durant la 

primavera, què passarà en ple estiu quan la població augmenta exponencialment? 

 

Resposta:  Primer de tot agrair l’esforç en separar correctament els residus. En 

segon lloc comentar-vos que, tal i com segurament ja deveu haver sentit, 

està previst de realitzar un canvi important en la recollida de residus de 
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cara al 2022 que implicarà la retirada de contenidors i, per tant, les 

imatges d’aquests plens. A la diagnosi realitzada per l’empresa 

especialitzada que ens ha fet l’estudi econòmic del nou servei, recollien 

que tant la capacitat com els dies de recollida de les fraccions envasos i 

cartró són més que suficients. Que poden existir moments puntuals que 

els contenidors estiguin plens (just abans de la recollida matinal), però 

són molt puntuals i vol dir que la gent està separant les diferents fraccions. 

El sistema que s’adoptarà amb la nova licitació és la recollida porta a 

porta. Mantenir el sistema actual sortiria molt car donat el mal estat de les 

bateries de contenidors i les inversions que aquests requereixen en 

seguretat. Per això, l’any que ve entrarà en vigor una nova licitació a 10 

anys. Amb el sistema porta a porta s’espera arribar al 80-85% de selecció 

de residus. Es mantindran 2 o 3 punts de recollida fixes per a casos 

d’emergència, als quals es podrà accedir amb la targeta de la deixalleria. 

Si aquest sistema va bé, es preveu en uns cinc anys poder personalitzar 

la taxa d’escombraries, ja que els cubells portaran xip es podrà saber qui 

fa bé la selecció i qui no. En els espais que quedaran lliures quan es retirin 

les bateries de contenidors, es consultarà als veïns què s’hi ha de fer 

(aparcament, parterres, etc.).  

 

Horaris de la recollida porta a porta  

Amb la recollida porta a porta, la recollida a casa tindrà uns horaris? 

 

Resposta:  Hi haurà uns horaris determinats, però encara no s’ha decidit quin dia es 

recollirà què. Tot i això, hi haurà 2 punts d’emergència al municipi per a 

poder llençar escombraries. Son punts que s’obriran amb la targeta de la 

deixalleria. També està previst que les persones amb nadons puguin 

treure la resta més dies. 

 

Taxa d’escombraries  

No entenc perquè una casa on hi viu una persona pot pagar més que un pis on hi viuen 

moltes més persones (i que per tant genera més residus). No trobo lògic que es pagui 

en funció de l’habitatge i no en funció de les persones que hi viuen (que són les qui 

generen els residus) 

 

Resposta:  Això no es pot fer, no és possible fer-ho en funció del padró. Si es fes així, 

ens trobaríem que a les segones residències no se’ls podria cobrar res. 

D’altra banda, això comportaria fer una revisió anual del padró, cosa que 

és molt complicada. És una opció que s’ha valorat, però no és factible.  

 

Brutícia de defecacions de gossos 

Està tot molt brut amb defecacions de gossos. Si es posessin multes a aquells que no 

les recullen, s’acabaria el problema. 

 

Resposta:  Hi ha una ordenança de civisme, i es posen multes, però és molt 

complicat arribar a tot arreu. Val a dir que en el pla d’inversions estan 

previstos 2 nous espais per gossos, un d’ells a Can Bacardí. 
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Neteja dels carrers amb el sistema porta a porta  

Amb el sistema porta a porta, passaran a netejar els carrers després de que passin els 

camions a recollir les escombraries? Si ara el regalim dels camions ja fa molta pudor, 

amb el porta a porta pot ser terrible. 

 

Resposta:  Aquest nou contracte incrementarà el nombre de personal i de material 

dedicat a la recollida de residus. També es renovaran els camions i es 

resoldran els problemes de filtració de líquids. 

 

Falta de papereres  

Fan falta més papereres per evitar que hi hagin tantes defecacions de gos sense recollir. 

Han d’haver-hi papereres a prop dels llocs on es passegen gossos, com al final del c/ 

Canafort. El poble està brut, molt brut a moltes zones. Els serveis no s’estan equiparant 

al creixement que ha tingut el poble. 

 

Resposta:  Les papereres estan comprades, però falta col·locar-les. A l’estiu estaran 

col·locades. Una és a dalt de tot del c/ Barcelona amb Av. Canafort i una 

altra  

 

Dimensions dels contenidors del porta a porta  

Els contenidors que haurem de tenir a casa quan hi hagi porta a porta, de quines 

dimensions són? Si són molt grans no cabran en els pisos. 

 

Resposta:  Són d’una mida raonable, pensats per cabre a pisos. 

 

Taxa d’escombraries  

Em sento indefensa davant del tema de les taxes d’escombraries. Jo visc a un carrer 

que tot i ser una continuïtat del poble es considera una urbanització. Actualment el servei 

d’escombraries passa de llarg, quan hi hagi el porta a porta espero que no passi de llarg. 

En els casos més cars, s’arriba a triplicar l’import de la taxa. A mi això em sembla amoral.  

 

Resposta:  Vosaltres no sou urbanització, sou casc urbà. Les revisions per part de 

l’Ajuntament estan en marxa. Segurament no hagis de pagar mes taxa, 

però això dependrà de si accepten la revisió. 

 

Problemàtica dels excrements de gossos  

Ni tenint els mitjans i les inversions (papereres, etc.) la gent recull els excrements de 

gossos. S’hauria d’intentar conscienciar a la població, sinó cap inversió serveix. Es 

podria fer una prova pilot amb càmeres a zones on sí hi ha papereres, avisant a la gent 

que l’Ajuntament els està gravant, per tal de posar sancions a qui no compleixi. Demanar 

recursos està molt bé, però ni tan sols quan les inversions estan fetes hi ha civisme.   

 

Resposta:  La qüestió de les càmeres es un tema que l’Ajuntament porta temps 

valorant. Moltes vegades, no només per temes de gossos, hem pensat 

de posar càmeres, però no és possible si no és una càmera de trànsit que 

estigui homologada. Des dels serveis jurídics s’han fet consultes i no és 

possible sancionar a partir de les imatges de càmera. Amb el nou 
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contracte d’escombraries hi haurà agents cívics inclosos per fer aquesta 

funció de conscienciació. 

 

Alzines del Passatge Jacint Verdaguer  

Al passatge Jacint Verdaguer està ple d’alzines molt grans. Seria possible fer poda 

d’aquest arbres? Allò es un niu de brutícia, tot el carrer peatonal queda ple de fulles, de 

pol·len, de glans, etc.  

 

Resposta:  Es pren nota i mirarem amb el tècnic de medi ambient quines actuacions 

s’hi poden fer. 

 

Governació 

Estat dels pressupostos participatius  

Nuri: pressupost participatiu s’ha aturat per la pandèmia? Quan es tornaran a posar en 

marxa? 

 

Resposta:  Va ser impossible d’executar-lo el 2020 per la qüestió del romanent, que 

no es podia fer servir. Per tal que això no passés el 2021, aquestes 

partides s’han inclòs en el pressupost.  

 

Augment de les ocupacions   

Em consta que s’han ocupat varies cases a la zona del Balís, Ametllareda, etc. S’ha 

trucat a la policia però hi ha pocs afectius, sobretot a les nits... 

 

Resposta:  Al mes de juliol s’incorporaran 3 policies més (ho havien de fer al juny 

però s’ha endarrerit perquè s’han presentat molts candidats i s’estan fent 

les proves d’accés). Actualment, de matí a tarda es fan torns d’entre 5 i 6 

policies, de nit 4, i caps de setmana 4 de dia i 3-4 a la nit. El nombre de 

policies per torn augmentarà. L’augment de les ocupacions és cert, però 

la policia ha actuat en algunes ocupacions. Mossos només ajuda si 

s’arriba a una situació complicada, però sinó no apareix. Tots els 

municipis de la comarca estan en una situació similar, és un problema 

molt estès. Sempre s’intenta actuar amb la màxima rapidesa per poder 

frenar l’ocupació mentre està succeint i evitar que es consolidi. 
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Sacs de runa als carrers  

Quant temps es pot tenir al carrer un sac de runa? Fins quan es pot quedar allà? Al eu 

carrer n’hi ha un que porta 2 mesos. 

 

Resposta:  No hi poden ser tant de temps. Per tenir la saca cal un permís d’ocupació 

de via pública i pagar una taxa. Es dirà a la policia que hi passi i ho miri. 

 

Altres 

 

Inversió en el porxo d’infantil de l’Escola Jaume Llull  

Des de l'AMPA Escola Jaume Llull, sabent que l'Ajuntament disposa d'un romanent molt 

important, volem saber si ens tindreu en compte per fer el porxo d'infantil, que fa temps 

estem demanant... Tresorera AMPA Escola Jaume Llull 

Resposta:  En aquests moments no està previst ni hi ha partida per executar aquesta 

obra. No s'inclou en el pla d'inversió 21-23 que gasta bona part d'aquest 

estalvi econòmic. El govern ha considerat que hi ha altres prioritats. Tot i 

això, s’és conscient que aquesta és una demanda de fa temps i que en el 

futur s’haurà de contemplar. 

 

APP de l’Ajuntament  

No vaig poder baixar l’aplicació de l’Ajuntament per enviar incidències. És un error meu? 

 

Resposta:  És possible que en alguns telèfons hagi quedat ja obsoleta, sobretot en 

dispositius Apple. Això s’està intentant arreglar. La idea és fer una nova 

app de cara al 2022, amb la funció d’enviar una imatge geolocalitzada, és 

a dir que directament envia ubicació juntament amb l’avís. 

 

Nomenclàtor  

Pel que fa a la proposta de canvis de noms de carrers, jo demano a l’Ajuntament que ho 

abandoni, que no segueixi endavant. La ciutadania té altres problemes i maldecaps i 

aquest tema és l’últim que preocupa als ciutadans de Llavaneres. 

 

Resposta:  Es va iniciar tot plegat abans de la pandèmia, i es va exposar públicament 

fa 3 mesos. Des de llavors s’han rebut 30-40 al·legacions. La comissió ja 

s’ha reunit per estimar o desestimar aquestes al·legacions. Fins que no 

es solucioni el tema de la taxa de residus aquest tema no avançarà 

massa, tot i que la voluntat és de seguir endavant amb els canvis. 

 

Festa Major  

Hi haurà alguna cosa preparada per la festa major? 

 

Resposta:  Sí que hi haurà festa major, ja està preparant-se. Es tornarà una mica al 

que hi havia abans de la Covid-19 però amb moltes mesures de 

seguretat. Els grans canvis seran cita prèvia i aforament limitat. No hi 

hauran balls, hi hauran concerts. 

 

Josep Maria Solé: Volia fer un agraïment per la millora en els últims anys de les pistes 

forestals. Les recorro en bicicleta i han millorat molt. 
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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 

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 
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Valoració 
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