
Assemblees “Gent del Barri”, Ajuntament de Llavaneres

El mes de novembre de 2022 es va posar en marxa una nova edició del projecte de 
Participació Ciutadana ‘Gent del Barri', que es va estrenar el 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 23/11/2022, Canafort i El Puntó

Ordre del dia:
19:00h Aterratge tècnic
19:05h Benvinguda 
19:20h Coneixença i introducció
19:30h Debat per blocs temàtics
20:45h Valoració de la sessió
20:55h Cloenda i comiat

Assistència:

Per part de l’Ajuntament:

 Nani Mora i Buch. Alcalde. Regidor de Governació, Joventut, Solidaritat i 
Cooperació.

 Gerard Viladomat. Regidor de Comunicació, Participació Ciutadana, Protocol, 
Transparència i Urbanisme

 Mateu Pou Ros. Regidor d’Esports i d’Igualtat.
 Raquel Begines. Tècnica de la regidoria de Participació Ciutadana, 

Transparència i Comunicació
 Dimas Graupera. Cap de la Policia Local

Per a futures comunicacions, el contacte del regidor del barri, Gerard Viladomat, és 
viladomatmg@ajllavaneres.cat

Per part del veïnat:

 7 persones: 4 veïns, 3 veïnes dels carrers Barcelona, Avinguda Catalunya i 
Avinguda Canafort, entre d’altres.

https://ajllavaneres.cat/barristardor22
mailto:viladomatmg@ajllavaneres.cat
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Preguntes i respostes

A continuació es presenten les preguntes formulades prèviament o durant la sessió (en
cursiva). Entre parèntesi s’indica el nom de la persona que va formular la pregunta i, a
sota, la resposta de l’Ajuntament, segons grans temàtiques: 

Medi Ambient

Espais verds

Tanques a la zona boscosa d’El Puntó 

Han posat tanques a l’accés de la zona boscosa d'El Puntó. Potser és legal, potser
estaven  farts  de  que  la  gent  hi  deixés  escombraries,  potser  volen  construir  nous
habitatges, però als que ens agradava passejar per allà ens ho han pres.

Resposta: Es tracta de parcel·les privades i les persones propietàries d'aquestes
tenen el dret de delimitar-les i  tancar-les per a la seva protecció. Els
tècnics han estat mirant si aquestes tanques poden ser impediment pels
animals i si compleixen tota la normativa, però de moment tot sembla
correcte i no s'hi pot fer res.

Neteja viària

Empitjorament de la neteja viària 

Jo vull preguntar sobre la neteja dels carrers. A l'estiu estava tot molt net i veia sovint 
els escombriaires. Des del setembre que no es neteja pràcticament. M'agradaria 
saber: amb quina freqüència es fa la neteja? Quin és el contracte actual? 

Resposta: Des  del  maig  de  2022 hi  ha  un nou contracte  de neteja  viària,  l’ha
guanyat l’empresa FCC, que és l’empresa que teníem abans però ara
amb un nou contracte (amb un nou concurs públic). La dotació tant de
personal  com  de  maquinària  ha  augmentat  a  tot  el  municipi.  Per
exemple,  d’una màquina escombradora s’ha passat  a tres i  totes les
màquines va acompanyades de peons amb bufadora. Pel que fa a un
possible empitjorament del servei, d’aquí poc tindrem una radiografia de
tot el servei ja que dins d’aquest contracte hi ha una empresa que fa el
control de qualitat, analitza les rutes i la feina que es fa. Quan tinguem
les últimes dades, comprovarem si s’ha detectat un empitjorament. En
principi no ens consta que el servei hagi reduït la seva freqüència de
pas. Si nosaltres detectem això, es cancel·laran factures a Fomento de
Construcciones y Contratas (FCC). 

Neteja del c. Canafort     

El carrer Canafort es neteja?

Resposta: La màquina escombradora no passa pel c.  Canafort ja que no és un
carrer urbanitzat. Allà el que es fa són escombrades manuals puntuals
cada quinze dies, sobretot també per fer el buidatge de les papereres.

https://ajllavaneres.cat/barristardor22
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Neteja del c. Barcelona 

El c. Barcelona amb la riera està sempre amb terra 

Resposta: El c. Barcelona és una frontera entre dos sectors urbanístics (sector de
Canafort  i  sector  d’El  Puntó).  El  Puntó  té  uns  deures  urbanístics
diferents dels que té Canafort, ja que hi ha un Pla de Millora Urbana.
Per tant, els manteniments d’aquests vials els han de fer els veïns, ja
que son privats i no municipals. De totes maneres hem demanat que es
netegi la riera

Porta a porta

Cubells de jardineria del porta a porta 

Quan repartiran els cubells de jardineria del porta a porta?

Resposta: S’havien de començar a repartir aquesta setmana i esperem que com a
molt tard en una setmana es comenci. Estan totalment preparats però
estem tenint problemes per traslladar-los fins als habitatges.

Problema de senglars pel porta a porta 

Del porta a porta ja es veuen cubells remenats pels senglars

Resposta: En som conscients. De moment El Puntó és l’únic lloc on hem detectat
problemes de senglars pel porta a porta.  Hi  estem treballant,  parlant
amb els veïns afectats per intentar que els cubells no quedin arran de
terra.  Respecte  els  senglars,  properament  ens  reunirem  amb
l’Ajuntament de Mataró per veure quina actuació fem vers la família de
trenta senglars que hem detectat  que dorm a Mataró i  a  la  nit  ve a
Llavaneres.

Segona bossa 

Segons les circumstàncies, podem generar més orgànics i hem de treure una segona
bossa. Ens la recullen però, això penalitza? 

Resposta: No penalitza, el que sí que us demanem és que l’intenteu posar a dins
del cubell. Però si deixeu una bossa al costat del cubell no passa res.

Camió de vidre incendiat 

Els veïns ja havíem denunciat que els vehicles estaven en molt mal estat i  havien
rebentat i perdut oli diverses vegades

Resposta: Quan FCC va guanyar el contracte de neteja al mes de maig, es van
encarregar els nous camions, però encara tardaran mesos per arribar.
De moment tenim alguns camions de rènting nous.  Aquest camió de
vidre  sí  que  era  més  antic,  tot  i  això  l’incendi  es  va  donar  per  un

https://ajllavaneres.cat/barristardor22
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curtcircuit del sistema elèctric de la ploma que aixeca els contenidors de
vidre. No té tant a veure amb l’antiguitat del camino sinó amb aquest
sistema de ploma. De fet, FCC ha hagut de revisar sistemes similars
que utilitza a altres municipis.

Bandes reflectants (Informació de l’Ajuntament)
Han  arribat  unes  bandes  reflectants  que  podreu  venir  a  recollir  i  posar-les  als
contenidors  per  tal  que als  carrers  amb menor  il·luminació  els  operaris  no tinguin
problemes per veure els contenidors.

Taxa de residus per generació (Informació de l’Ajuntament)
Les dades recollides amb el porta a porta serviran per tenir informació afinada del que
s’està  generant  i  d’aquí  a  màxim  dos  anys  podrem  fer  el  rebut  en  funció  de  la
generació. No vol dir que es cobrarà més a qui són més persones a la unitat familiar.
No s’incrementarà la taxa, sinó que es mirarà de fer descomptes i reduir la factura
segons la generació que faci cadascú.

Nous horaris de la deixalleria (Informació de l’Ajuntament)
Des de la implementació del porta a porta la deixalleria ha ampliat els horaris de dilluns
a diumenge. Més informació dels horaris al web municipal.

Per  més  informació  sobre  el  porta  a  porta,  es  pot  consultar  el  web
https://ajllavaneres.cat/portaaporta, o adreçar-se via correu residus@ajllavaneres.cat
o al telèfon 662424424 (atenció telefònica de dilluns a dissabte, de 10 a 13 h, i dimarts
i dijous, de 17 a 19 h). 

Mobilitat

Perillositat de la rotonda de c. Mare de Déu del Pilar amb Camí del Golf 

A la baixada de Mare de Déu del pilar, a donar a la nova rotonda al Camí del Golf, els
cotxes van molt ràpid, i en passen molts més que abans, per estalviar-se semàfors.
Fan la rotonda pràcticament recte, i com que hi ha molt d’arbrat ni et veuen els cotxes
ni tu els veus, i no hi ha pas de vianants. No sé si es podria fer un baden o un pas de
vianants.  Com  que  tenen  un  mirall  per  veure  si  algú  els  ve  del  camí  del  golf  a
l’esquerra, miren el mirall i acceleren.

Resposta: Ho comentarem amb el departament de mobilitat. S’ha de mirar de fer
un pas de vianants. Per reduir velocitats, haurem de fer alguna actuació,
però ho hem d’estudiar. Les bandes reductores no són adients ja que hi
ha habitatges a prop i són sorolloses. D’altra banda fer un xamfrà és
complicat perquè s’hauria d’expropiar un tros d’una finca privada.

Seguretat

Robatoris als habitatges 

Pels robatoris, s'està duent a terme alguna acció?

https://ajllavaneres.cat/barristardor22
https://ajllavaneres.cat/portaaporta
https://ajllavaneres.cat/ambit.php?id=25
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Resposta: S’han fet detencions i hi ha molta col·laboració de la Policia Local amb
els altres cossos policials. Us animem a comunicar qualsevol vehicle,
persona o moviment que sembli sospitós. 

Ocupació a l’Avinguda del Puntó núm. 19 

Aquesta casa estava ocupada, però ara no sé com està. De vegades hi ha un home, i
el patí està ple de brutícia, està insalubre. 

Resposta: Hi tenim una persona identificada, no és conflictiva. Ens aproparem a
veure com està la situació. 

Pacificació de la N-II (Informació de l’Ajuntament)
A mitjans de desembre ens reunirem amb la Generalitat per tal que ens presentin el
projecte de la pacificació de la N-II. També parlarem sobre l’accés a l’autopista direcció
Girona,  ja  que actualment hi  ha molt  de trànsit  i  els  demanarem que facin alguna
actuació abans de posar la rotonda. Pel que fa a la pacificació de la N-II, a partir del
2026 passarà a ser una carretera de més baixa intensitat, hi hauran només dos carrils,
un d’anada i un de tornada, hi haurà carril bici i posaran vorera a tota la part alta de la
carretera  (la  part  de muntanya)  per  poder  travessar  tot  el  poble sense tenir  perill.
Nosaltres vam demanar una rotonda a l’entrada del poble al sector del Balís que farà
la connexió amb l’Ametllareda. Davant de l’estació, es farà una prioritat pel vianant, hi
haurà  una  petita  elevació  a  l’alçada  de  l’entrada  a  l’estació.  Un  cop  feta  aquesta
pacificació, es farà una cessió a l’Ajuntament i la via passarà a ser un carrer més del
poble, amb la qual cosa el manteniment el farà l’Ajuntament. 

Retorn de la casa del capità general (Informació de l’Ajuntament)
S’ha arribat a un principi d’acord per negociar el retorn al patrimoni municipal de la
Casa del General. La voluntat és tenir equipaments culturals i  educatius que siguin
d’ús  de  tot  el  poble  i  no  d’alts  càrrecs  de  l’exèrcit  de  terra  espanyol.  Per  més
informació, es pot consultar les notícies del web municipal.

https://ajllavaneres.cat/barristardor22
https://ajllavaneres.cat/18662
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Foto de la sessió

Valoració

https://ajllavaneres.cat/barristardor22

