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.

Dimarts 17/11/2020, Can Sans
Ordre del dia:
19h
19h10
19h25
20h40
20h45
20h55

Aterratge tècnic i benvinguda
Coneixença
Diàleg
Valoració de la sessió
Novetats
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.
 Teresa Vidal. Regidora del barri de Can Sans. Noves Tecnologies, Promoció Econòmica, Empresa, Turisme i
Consum.
 Jordi Roldós, regidor de Medi Ambient, Obra Pública, Serveis i Manteniment, i Mobilitat.
 Gemma Martín. Regidora del barri de Bell-Aire i Ametllareda. 1a tinent d’alcalde. 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, Teresa Vidal, és vidalpm@ajllavaneres.cat
Per part del veïnat: 10 persones, 3 veïns i 7 veïnes dels carrers Mallorca, travessia Sant Pere, carrer Sant Pere, la
Marinada i els apartaments Sant Pere.

Preguntes i respostes
Medi ambient
Gestió residus apartaments Sant Pere
Com podem pactar, amb la comunitat de veïns dels apartaments Sant Pere, mesures veïnals conjuntes i un major grau
de compromís i responsabilitat per part de la comunitat, per tal d'eradicar definitivament l'abandonament de mobles vells
al voltant dels contenidors d'escombraries, atès que la major part dels abocaments procedeixen dels veïns dels
Apartaments Sant Pere.
La idea és anar per la via pedagògica, no per la via de la sanció o el pagament de més impostos.
Recollida d’escombraries cap de setmana
Incrementar la recollida d'escombraries en cap de setmana, o regular mesures alternatives, per evitar que els diumenges
(sobretot de l'estiu) els contenidors romanguin plens i no es puguin dipositar les bosses amb normalitat.
Resposta:
- Des de l’àrea de Medi Ambient restem a disposició de la comunitat de veïns per distribuir notes informatives,
cartells informatius i tot el què sigui necessari per tal d’aconseguir que aquest espai no es converteixi en un lloc
d’abocament de residus habitual.
- El nou contracte de la recollida de residus ja tindrà en compte aquestes especificitats i es buscarà un canvi en el
sistema de recollida de residus que solucioni aquests problemes.
- El pagament de més impostos no està previst.
- La deixalleria està molt a prop del barri de Can Sans.
- Pel que fa als mobles i trastos vells hi ha un servei de recollida amb un dia determinat. Servei de recollida
d'andròmines i trastos vells: mobles, matalassos, fustes i electrodomèstics: 93 790 36 42
ajllavaneres.cat/residus
- Hi ha sancions per fer mal ús del contenidor i s’informa al veïnat de les sancions a través del web i del
Llavaneres Informa.
- 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.
- Hi ha 2000 habitatges que no han recollit la seva targeta de la deixalleria, no sabem si és que desconeixen que
existeix o desconeixen que és gratuïta o quin és el motiu de la no recollida. Abans de final d’any es farà
l’enviament de totes les targetes que falten per recollir.
- A llarg termini, està prevista una ampliació de la deixalleria.
- El cost del reciclatge baixaria si es fes correctament perquè, quan no es fa correctament, l’Ajuntament rep
multes.
Targeta de la deixalleria perduda
He perdut la targeta de la deixalleria, què faig?
Resposta:
- S’ha de demanar un duplicat a la l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Fan atenció presencial amb cita prèvia. L’horari
de l’OAC és de 8h30 a 14h. Tots els tràmits es poden fer telemàticament també.
- Un cop s’hagi demanat el duplicat a l’OAC, s’ha de recollir la targeta a la deixalleria.
Contenidors de Marinada: incivisme i càmeres
(1) La zona dels contenidors de Marinada habitualment està plena de deixalles que veïns incívics (no només de
Marinada, sinó de qualsevol zona de Llavaneres o rodalies) deixen sense cap escrúpol. Els contenidors estan a peu de
carretera i és molt fàcil descarregar les andròmines del cotxe i marxar.

Els veïns de Marinada patim les conseqüències de tenir l’únic espai que l’Ajuntament ha habilitat per les brosses dels
150 pisos, plena de andròmines i bruta dia rere dia.
La comunitat de Marinada ha demanat en diverses ocasions a l’Ajuntament que instal·lin càmeres a la zona dels
contenidors a fi d’identificar als veïns incívics i a l’hora ser un element dissuasiu contra aquests actes incívics.
L’Ajuntament té previst fer aquesta acció? En cas afirmatiu... per quan està previst fer-la?
(2) Agrairia que si us plau poguéssiu posar nous contenidors i càmeres per veure quines són les persones que llencen tot
el que hauria d’anar a la deixalleria. Està tot fet un fàstic
(3) La zona dels contenidors de Marinada habitualment està plena de deixalles que veïns incívics (no només de
Marinada, sinó de qualsevol zona de Llavaneres o rodalies) deixen sense cap escrúpol.
Els contenidors estan a peu de carretera i és molt fàcil descarregar tots els “trastos” del cotxe i marxar passant
desapercebut.
Les conseqüències les patim els veïns de la Marinada, que hem de veure la zona bruta i plena de trastos dia rere dia.
La comunitat de la Marinada ha demanat en diverses ocasions a l’Ajuntament que instal·lin càmeres a la zona dels
contenidors a fi d’identificar els veïns incívics i alhora ser un element dissuasiu contra aquests actes incívics.
M’agradaria saber si l’Ajuntament està avaluant aquesta acció i en cas positiu, quan pensen implementar-la.
(4) Voldria posar en relleu el mal estat de la zona de contenidors de La Marinada, no n’hi ha prou en pintar-ho i deixar-ho
bonic, crec que s'hauria d'instal·lar càmeres per tal de actuar com a dissuasòries d'un mal ús de l'espai.
Resposta:
- El nou contracte de la recollida de residus ja tindrà en compte aquestes especificitats i es buscarà un canvi en el
sistema de recollida de residus que solucioni aquests problemes.
- La instal·lació de càmeres a la via pública està sotmesa a una normativa en matèria de prevenció de dades
personals; des de policia se’ns informa que es pot justificar la seva col·locació per control de trànsit, control
d’accés de vehicles al municipi però no per controlar els contenidors.
- Per la instància no resposta, el regidor Gerard Viladomat demana als veïns que l’han posada que li facin arribar
el codi per a que en pugui fer seguiment.
- L’incivisme al poble representa un 15-20% de la població. La gran majoria ho fa bé. És cert que aquells veïns
que fan actes incívics desmereixen la feina dels qui gestionen bé els residus.
- Al barri de Can Sans hi ha tres punts negres: Marinada, Apartaments Sant Pere i davant del Tennis Park Black
and Red.
Canvi contenidors
(1) Tenint en compte la situació de la pandèmia per Covid que estem vivint des de fa 7 mesos és important (per no dir
que hauria de ser obligatori) la substitució dels contenidors actuals que s’ha d’obrir amb la mà per uns que s’obrin amb el
peu... Està previst el canvi? En cas afirmatiu...per quan està previst el canvi?
(2) D'altra banda m'agradaria saber si està prevista la substitució dels contenidors actuals per uns que s'obrin amb el
peu, ja que tenint en compte la situació de la pandèmia per COVID, no és molt normal que tinguem contenidors que
haguem d'obrir amb la mà. En cas afirmatiu prego indicar-nos quan s'efectuarà el canvi.
Resposta:
- La brigada jove ha fet una intervenció de millora aquest estiu mentre no arriba una solució a llarg termini.
- El nou contracte té previst canviar les bateries de contenidors de tot el municipi. Això es posarà en marxa a
mitjans de 2021.
El dipòsit d’andròmines no es resol amb accions a llarg termini
Aquí hi ha un punt negre que es produeix en determinats dies i determinats moments. Benvingudes mesures a llarg
termini, però cal una actuació concreta en aquest punt negre. Proposta d’activitats de conscienciació localitzat en aquest
punt negre.
Resposta:
- L’agent cívic del nou contracte farà conscienciació al carrer.
Contenidors d’envasos plens
La setmana passada (segona de novembre) entre setmana vaig haver de fer un recorregut de diversos contenidors per
poder llençar la brossa i estaven tots plens i amb brossa per fora.
Resposta:
- La Covid ha fet que estiguem fent més vida a casa i hi hagi més residus.
- Amb el servei de porta a porta i els canvis d’usos dels contenidors de cada bateria previst al nou contracte
(explicat anteriorment) això quedarà resolt.
Recollida porta a porta
 Colònies de gats

S’haurà d’anar amb compte amb els gats de carrer pel porta a porta.
Resposta:
- Hi haurà un horari definit i ens emmirallem amb altres pobles de dimensions similars on no s’estan donant
problemes d’aquest tipus.
 A les comunitats de veïns
Com funcionarà el servei de recollida porta a porta a les comunitats? Es passarà per cada edifici?
Resposta:
- No, quan es posi en marxa el servei de recollida porta a porta amb el nou contracte, cada comunitat tindrà un
contenidor de rebuig, per exemple, i el dia que toqui s’abocarà el rebuig en aquell contenidor i es recollirà.
Nou comentari: em preocupa que les piles d’escombraries quedin dins la comunitat i no passin tan freqüentment com
sigui necessari. Demanem que es tingui en compte per la definició del nou servei.
Contaminació acústica
Al febrer es va aprovar una nova normativa del mapa de soroll de Llavaneres. Arrel d’això em vaig dirigir per correu
electrònic al senyor Roldós que em va derivar a l’assessor enginyer i vam intercanviar correus. Sense aclarir cap de les
preguntes, em va demanar que fes una instància genèrica per oficialitzar el tema amb l’Ajuntament. Vaig fer la instància
el 9 de setembre, no he rebut resposta, vaig fer una reclamació passats dos mesos i tampoc no he rebut resposta. Quin
és el canal de comunicació adequat? Quant de temps es triga a rebre resposta i quant he d’esperar?
Resposta:
- La resposta s’hauria de donar tècnicament, és la persona més adequada. Entenem que la resposta no ha sigut
satisfactòria. En aquest cas, com a regidor buscar les instàncies i m’asseuré amb el tècnic i miraré d’entendre
millor la situació i donar resposta.
- Pel que fa als temps de la resposta, les instàncies s’han de respondre com a màxim tres mesos després de la
seva recepció. Està bé que hagi fet reclamació perquè tractem de respondre abans.
Rebaixa impost escombraries
Hi haurà una rebaixa a l’impost d’escombraries en aquesta època tan dura de crisi?
Resposta:
- L’impost d’escombraries serveix per cobrir el cost de les tasques de recollida, transport i gestió dels residus
produïts. Existeix una clàusula que estableix les condicions socials sota les quals es pot demanar l’exempció del
pagament. No es pot ampliar perquè, a banda que no està recollida a les ordenances, no cobriria la despesa
total de tot el servei.

Serveis tècnics
Parc de la Marinada
El parc de la Marinada està enfonsant-se, per què? Té solució? Quin és el futur de l’equipament que no es pot fer servir?
Resposta:
- El parc del carrer del Mar s’està condicionant. Les obres estan en marxa des del 15 de novembre.
- L’asfalt del camí existent al parc del carrer del Mar s’ha enfonsat a causa d’un moviment dels tubs de la recollida
d’aigua pluvial existent a sota. L’aigua ha anat sortint, ha anat traient la sorra que envolta als tubs, provocant
l’enfonsament de l’asfalt. Crec que des d’Urbanisme ja s’ha aconseguit tenir els diners per fer l’actuació
necessària. Els elements existents (jocs esportius) que s’han fet malbé, s’han retirat i si hi ha partida
pressupostària es restituiran.
Vorera entrada pàrquing la Marinada
La vorera de l’entrada al pàrquing de la Marinada (pujada del Camí pla de la Torreta), des de abans del 2018, està molt
malmesa, les llambordes estan soltes. Això suposa un perill pels vianants, que poden ensopegar amb alguna de les
llambordes soltes. És necessari que l'Ajuntament ho repari o busqui un asfaltat alternatiu donada la freqüència de pas de
cotxes en aquella zona.
Si us plau informeu sobre les actuacions previstes i termini de les mateixes.
Resposta:
- El govern municipal estudiarà aquesta petició. Es tracta d’una demanda dels veïns que fa temps que està sobre la
taula. Els veïns reclamen que l'Ajuntament repari aquesta entrada però, consultat amb els serveis jurídics i d'acord
amb l’ordenança de guals, aquesta entrada l'haurien de pagar els veïns. Amb tot, l’Ajuntament té pendent
encarregar un seguit de millores de carrers i tractarà d’incloure-hi una actuació per reforçar aquest punt, que
suporta un elevat volum de trànsit cada dia.
Vorera pàrquing i voreres camps de cultiu

Per altra banda, a la vorera d'accés al pàrquing de la Marinada les rajoles del terra estan soltes i trencades, algú prendrà
mal en algun moment!
I per últim, les voreres a tocar dels camps de cultiu haurien d'estar aïllades de la sorra dels camps, cada cop que plou és
un fangar.
Resposta:
- En aquesta zona, les úniques obres que tenim pendent executar durant el 2021 són l'arranjament de la vorera de
l’avinguda de Can Sans. Prenem nota de la seva sol·licitud.
Carrer porta parquing
També que poguéssiu arreglar el carrer just a l’entrada de la porta del pàrquing, ja que la vorera es troba en mal estat i
les persones corren perill.
Resposta:
- En aquesta zona, les úniques obres que tenim pendent executar durant el 2021 són l'arranjament de la vorera de
l’avinguda de Can Sans. Prenem nota de la seva sol·licitud.
Aglomerat de carrers, voreres
- L'estat de tot l'aglomerat dels carrers segueix estant malament passat un any de l'última reunió, especialment al carrer
Marina a la zona que hi ha darrera de la benzinera.
- Tot el tema voreres té data de reparació? Una veïna de la nostra comunitat va haver d'estar hospitalitzada per una
caiguda en els contenidors soterrats del pàrquing de zona blava de davant de l'estació.
Resposta:
- En aquesta zona, les úniques obres que tenim pendent executar durant el 2021 són l'arranjament de la vorera de
l’avinguda de Can Sans.
Vorera Pla de la Torreta
La vorera de la pujada del camí del Pla de la Torreta està molt malmesa a la zona d'accés al pàrquing de la Marinada.
Les llambordes estan trencades i soltes des de fa més d'un any.
L'estat actual suposa un perill pels vianants, que poden ensopegar amb alguna de les llambordes soltes.
Necessitem que l'Ajuntament ho repari o busqui un asfaltat alternatiu donada la freqüència de pas de cotxes en aquella
zona. Agrairia rebre informació sobre les actuacions previstes i termini de les mateixes. Resto a la seva disposició per
qualsevol consulta al respecte.
Resposta:
- En aquesta zona, les úniques obres que tenim pendent executar durant el 2021 són l'arranjament de la vorera de
l’avinguda de Can Sans. Prenem nota de la seva sol·licitud.

Sanitat
Rates
Les rates entren als Apartaments Sant Pere i Mar Blava.
Resposta:
- Des de l’Ajuntament tenim contractada una empresa que es dedica a la desratització que fa estudi d’on són i en
fa l’eliminació. L’any passat a les trobades es va canalitzar aquesta pregunta i al cap de dues setmanes es va
enviar l’empresa. Aquest any es tornarà a demanar a l’empresa i per altra banda es mirarà de trobar la manera
de que no entrin als apartaments.
Nous comentaris:
Les companyies d’assegurances cobreixen dos desratitzacions l’any.
El problema és que fan niu a dins.
Nova resposta:
- Es recull la situació.

Mobilitat
Seguretat i indicacions N-II
Faran alguna millor pel que fa a la seguretat dels vianants al passar per la zona de l’N-II al passatge Morrell? Les pilones
verdes són insuficients per garantir la seguretat dels vianants.
Per què no hi ha indicacions al passar per la nacional que la zona pertany a Llavaneres i només indiquen el centre del
poble, a diferència d’altres poblacions veïnes?
Resposta:
- En relació a les pilones verdes, proposarem a Urbanisme la construcció d'una vorera. Els rètols de l’N-II

pertanyen al titular de la carretera que es la Generalitat de Catalunya. Ho sol·licitarem.
Avinguda Can Sans
1. Voldríem saber com podem millorar el pas de vianants de l'avinguda Can Sans entre els números 15-23. En aquest
tram no hi ha vorera i per a persones amb mobilitat reduïda resulta impossible transitar per aquesta àrea.
2. I com podríem reduir la velocitat dels cotxes també en aquesta avinguda, perquè en una part hi ha reductors de
velocitat però en aquesta part no n’hi ha i els cotxes solen pujar i baixar molt ràpid.
Es podria crear un reductor de velocitat que també fes de vorera i pas de vianants?
Resposta:
- 1. La situació d’aquest tram de via és força complicat. A la dreta, hi ha fanals i pals elèctrics. A l’esquerra, el mur
de la casa es menja la vorera. Passem avís perquè s'estudiï la possibilitat de fer una vorera; una possibilitat que
obligatòria, però, a eliminar un carril de circulació.
- 2. Fer la vorera accessible passa per eliminar un dels dos carrils de circulació; una opció que caldrà estudiar bé.
Una banda reductora prefabricada es pot instal·lar immediatament però en aquest tram concret els tècnics de
l’àrea no el consideren necessari. Una alternativa seria més amunt: s’estudiarà. No obstant, cal tenir present les
molèsties que els sorolls poden ocasionar als veïns.
Pilones pas subterrani al Passeig
Les pilones que s’han instal·lat al costat del pas subterrani al passeig, ens han tancat el pas de la cuba que buida la
fossa sèptica de la Marinada, a part implica que no poden accedir ni mudances, ni tampoc ambulàncies. Gràcies!
Resposta:
- Passem avís.
Pilones entrada Nacional II
Mobilitat: Demanem la col·locació de pilones i assenyalar millor l'entrada de la Nacional II per anar a la benzinera; ara no
es respecta el cediu el pas i hem de frenar els que baixem de la travessera Sant Pere.
Resposta:
- Passem avís.

Benestar Social
Petició d’un equipament per entitats
La petició de tenir algun tipus d'equipament social al barri on no n'hi ha cap, l'any passat vam demanar algun tipus de lloc
per a les entitats o els grups socials, que hi ha al barri, es planteja a curt termini alguna instal·lació per poder acollir els
veïns de Can Sans.
Resposta:
- Pel que fa a la petició de club social en aquest moment no hi ha cap proposta damunt la taula.

Cultura
Can Sans/ç
El barri és Can Sans o Can Sanç hi ha referències amb les dues grafies, quin és el vàlid i per què?
Resposta:
- El barri de can Sanç o el carrer de can Sanç és la manera com anys enrere es va escriure oficialment a
l'ajuntament. En el seu moment es va creure que era la forma correcta d'escriure'l en català i no Sans com, fins
aleshores, s'escrivia. El que passa és que Sanç en català, equival a la traducció del nom castellà Sancho i el
barri de can Sanç no venia de cap "Sancho", sinó del cognom del primer que hi va establir una casa al segle
XVIII que es deia Bartomeu Sans. Com que a dalt del poble ja hi havia altres de cognom Sans a aquesta casa se
li va dir a can Sans de Mar. Al costat d'aquesta casa s'hi van construir les petites casetes dels pescadors que
varen constituir el barri de can Sans.
- Per tant, el nom barri de can Sanç no prové de cap Sanç (Sancho) sinó del cognom Sans que és com caldrà
impulsar que s’escrigui de manera oficial.
- Adjuntem documents de l'arxiu parroquial i de l'arxiu municipal en que es pot veure com Sans era el cognom. I el
cens de població de 1920 el barri de Can Sans de Mar.

