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.

Dijous 20/05/2021, Centre
Ordre del dia:
19:00h
19:10h
19:35h
19:50h
20:35h
20:40h
20:55h

Aterratge tècnic
Benvinguda, coneixença i introducció
Respostes
Diàleg
Valoració de la sessió
Novetats
Cloenda i comiat

Assistència:
Per part de l’Ajuntament:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Nani Mora i Buch. Alcalde. Urbanisme i Governació.
Nadine van Loock. Regidora del barri. Regidora d’ocupació, joventut, igualtat.
Gerard Viladomat. Participació ciutadana, comunicació, transparència, OAC i Protocol.
Raquel Begines. Tècnica de la regidoria de Participació Ciutadana, Transparència i
Comunicació.
Xavier Noms. Cultura, Festes, Mediació i Mobilitat.

Per a futures comunicacions, el contacte de la regidora del barri, Nadine van Loock, és

vanloockbn@ajllavaneres.cat
Per part del veïnat:
⚫ 8 persones: 5 veïns i 3 veïnes dels carrers de la Vall, Cardenal Vives, Avinguda
Catalunya, Plaça dels Geganters, Passeig de les Moreres i Plaça de la Vila.
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Preguntes i respostes
A continuació es presenten les preguntes formulades prèviament o durant la
sessió (entre parèntesi s’indica el nom de la persona que va formular la pregunta),
així com la resposta de l’Ajuntament, segons grans temàtiques:

Civisme i neteja
Incivisme de propietaris de gossos (Lluis Cañabate)
El pàrquing del carrer Clòsens està ple d’escombraries de la gent i de deposicions de
gossos, sense control per part de ningú, ni de neteja regular. Què pensa fer l´Ajuntament?
El grau d´incivisme de molt propietaris de gossos resulta alarmant. El carrer de Munt
està ple d´orins. No hi ha cap control ni multes.
A Brussel·les hi ha un servei que recull les defecacions de gossos, les analitzen i les
envien al seu propietari amb un important sanció. Sembla que tenen un registre de
gossos amb l’ADN de cadascun d´ells. Em sorprenen la manca de control i de sancions
i la tolerància cap els propietaris.
Resposta:

És un problema endèmic d’incivisme. Demanarem més reforç per part de
la Policia Local i de l’agent cívic. En aquests moments, estem redactant
una nova ordenança de civisme que obligarà els propietaris de gossos a
dur una ampolla amb aigua per als orins.
El control del compliment de les ordenances de conducció i tinença dels
animals domèstics correspon a la policia local i, si hi són, als agents cívics
que puguin estar contractats per l’administració local.
Els espais de sorra suposen un atractiu especial per als titulars de gossos,
ja que aquests s’hi troben més a gust que a l’asfalt. Fet que passa a
l’estacionament de sorra del c/ Clòsens.
En quan al c/ de Munt, durant els dos darrers mesos de 2020, s’hi va
decidir prohibir el pas d’animals, ateses les condicions de pandèmia, per
la qual cosa hi ha cartells a tots els accessos.
El problema de les defecacions i miccions dels gossos a la via pública
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resulta especialment complicat de controlar ja que els funcionaris són
molt visibles, i la persona que podria ser una infractora, en veure els
agents, recull els excrements, quan no ho faria si no hi fossin.
En aquest sentit, tenim el propòsit d’iniciar abans d’estiu una campanya
amb personal de paisà per poder enxampar els infractors que no recullin
les femtes dels seus animals o, fins i tot, que no arruixin amb aigua les
miccions a la via pública, que creiem que és el major problema, ja que les
defecacions s’acostumen a recollir, però no es neteja el pipí dels animals.
Per finalitzar, afegir que els sistemes de control d’alguns països europeus
estan molt per endavant del nostre. La identificació mitjançant l’ADN dels
animals, control personal de les restes i classificació de les escombraries,
o la videovigilància, per exemple, són mesures que resulten molt efectives
i suposen un pas més enllà dels mecanismes de control social, però
comporten la reducció de cotes de llibertat a les que en molts casos ni els
ciutadans ni els seus representants polítics o òrgans judicials de tutela,
no estan disposats a renunciar o depassar.
Molèsties per soroll (David Rodríguez)
Es prendran mesures contra la contaminació acústica i ambiental? Per exemple: obres
en cap de setmana, soroll motocicletes i vehicles amb tubs ressonadors, o escombraries
al costat de les papereres, restes de menjar, begudes als marges de la muntanya i riera,
restes dels locals de restauració quan tenen els seus propis contenidors.
Resposta:

Tenim les normes aprovades que controlen totes aquestes qüestions
(normativa de prevenció de la contaminació acústica, ordenança
reguladora de residus, ordenança de civisme i convivència ciutadana....).
Tanmateix, el poble té gairebé 11.000 habitants; és impossible posar a
algú darrera de cada habitant per fer-los complir les normes. En cas que
es produeixin queixes per aquesta mena de sorolls, els agents actuants
disposen d’eines com l’ordenança de civisme, per tal que puguin aixecar
acta de denúncia de les infraccions que comprovin.
No us estigueu de trucar la policia si hi han obres en marxa en diumenge,
festiu, fora d’hores, etc.

Instàncies presentades a l’Ajuntament (Roser Richarte)
Les instàncies que es presenten a l'ajuntament es tenen en compte?
Resposta:

Sí, legalment l’Ajuntament té l’obligació de respondre-les. Si té alguna
instància no presentada, pot emplenar el formulari que trobarà al web de
contacte amb l’Ajuntament. Per contactar amb l’Ajuntament per informar
de coses més tangibles (mobiliari en mal estat, semàfor que no funciona
etc.) podeu fer servir https://ajllavaneres.cat/contacte

Increment de policia als caps de setmana (Roser Richarte)
S'incrementaran les patrulles de policia els caps de setmana?
Resposta:

Els efectius de la policia local cobreixen tots els caps de setmana amb la
plantilla actual. Generalment, els torns de dissabte i diumenge els
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integren, de mitjana, tres agents, però en els casos que es puguin
programar, es poden afegir reforços per cobrir esdeveniments puntuals
com actes populars, partits d’esport d’especial risc o amb afluència
important de persones, o festes.
Botellons a l’ermita de Sant Sebastià (Roser Richarte)
Es controlen els “botellons” dels caps de setmana (des de divendres tarda) a l’ermita
de Sant Sebastià? 40-50 persones sense mascareta i que deixen brutícia
Resposta:

Aquest fenomen s’ha tractat de controlar amb actuacions en dos sentits:
• Identificació sobre el terreny de les persones presents a l’ermita (tot i
que la singularitat de l’accés permet als presents detectar la presència
policial amb prou antelació com per arrencar a córrer i fugir en molts
casos), i lliurament dels menors als seus tutors, els quals són
informats de les infracció comeses per tal que prenguin mesures
envers els joves per evitar aquestes concentracions.
• Controls de venda d’alcohol als comerços on se sap que compren,
per dificultar l’adquisició d’alcohol.

Brutícia al carrer Clòsens i als boscos (Lluis Cañabate)
El pàrquing de terra del carrer Clòsens és especialment brut, hi ha bosses
d’escombraries que s’acumulen durant molt de temps. A més, diria que hi han ocupes,
que entren per la part de darrera. Al bosc, tot i la neteja de vegetació que ha fet
l’Ajuntament, també hi ha moltes escombraries que no es netegen.
Resposta:

Pel que fa a les escombraries a la zona del bosc, sí que es recullen les
escombraries, els divendres, i al cap de setmana es torna a embrutar. El
servei del camionet que ho recull, a l’estiu s’ampliarà.
Pel que fa al pàrquing, s’està mirant de posar-se d’acord amb els
propietaris per a que s’arregli, i es facin algunes places de pàrquing per
al supermercat.
Pel que fa als ocupes, no en tenim constància, en prenem nota i la policia
ho mirarà.

Arbres i escombraries a Can Mandri (Teresa Ortiz)
Volia saber si vau tenir converses amb els propietaris de Can Mandri, ja que quan fa
molt de vent els xiprers son un perill, fan por. D’altra banda, hi ha molta gent que llença
escombraries per sobre del mur.
Resposta:

L’Ajuntament no hi pot actuar ja que és propietat privada. S’han fet molts
requeriments als propietaris, sense aconseguir solucionar la qüestió.

Embornals
Regidor Viladomat: Fa més de 20 anys que els embornals del poble no
tenen cap mena de manteniment. Aquesta ha estat una qüestió que ha
sortit molt a les reunions de barri. S’ha fet un pla d’embornals en quatre
fases per a tot el municipi. En la primera fase, s’han fet els embornals de
molt carrers del barri: tots els de l’Av. Catalunya, c/ Pintors Masriera, c/
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Sant Joan, c/ Clòsens, etc. Aquestes actuacions les ha fet el CEO del
Maresme, un centre ocupacional per a persones amb discapacitat.
Jordi Muntó: He estat anys al darrera d’aquest tema. Puc dir que s’ha fet
una bona tasca i han quedat en perfecte estat.
Presència policial a peu
La presencia de la policia és inefectiva, no baixen del cotxe, no caminen pels barris.
Resposta:
Aquest estiu es reforçarà el cos amb una incorporació de 3 policies més.
Càmeres de vigilància (Lluis Cañabate)
Lluitar contra l’incivisme és molt complicat. L’ajuntament té pensat posar càmeres per
controlar els incívics? Legalment és possible?
Resposta:

A Llavaneres hi ha més de 50 càmeres posades. Les càmeres es poden
fer servir per al control del trànsit però no de la gent, està prohibit.

Soroll i incivisme al parc de patinatge (Lluis Cañabate)
Al parc de patinatge s’hi fa molt soroll, hi ha grups de joves que fumen i consumeixen
drogues.
Resposta:

La policia hi està a sobre. Quan s’agafa a un grup de joves, si son menors
els portem a prefectura i es truca als pares que els vinguin a buscar. La
policia fa controls i registres per trobar si porten droga. Malauradament
és impossible arribar a tot arreu, tot i que això no vol dir que no s’actuï.
Un dels espais de gossos que es farà estarà al costat del parc de
patinatge. D’aquesta manera també es preveu acabar amb l’apropiació
de l’espai per part dels joves. D’altra banda, el centre de joves obrirà l’1
de juliol i no tancarà en tot l’any. Al darrere hi ha un projecte pedagògic
molt gran dirigit als joves, es tractaran temes d’oci, consum de drogues,
malalties cròniques, etc.

Salut Pública
Aglomeracions a la cruïlla Clòsens amb Av. Catalunya i Cardenal Vives (Teresa
Ortiz)
Al creuament Cardenal Vives-Clòsens-Avda Catalunya s’hi acumulen moltes persones
sense mascareta i ocupant la via pública.
Resposta:

Aquest creuament és un dels punts més concorreguts del nucli urbà, ja
que hi ha una parada de bus, estanc, oficina de correus, veterinari, dues
ferreteries, un basar, una pizzeria i dos bars amb terrassa. Per això és un
dels punts on la policia passa més sovint, amb nombroses actuacions de
trànsit, amb interposició de multes a persones que no feien ús o portaven
incorrectament la mascareta obligatòria. En total, durant la pandèmia, s’hi
han cursat més de trenta sancions. Es la zona amb molta diferència on
més denuncies relacionades amb la Covid s’han posat al poble.
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Residus
Estat de neteja dels carrers i rieres (Lluis Cañabate)
Perquè el conjunt del municipi presenta focus de brutícia en rieres, corriols, i sembla que
no s’hi intervingui?
Resposta:

Llavaneres té 11,9 km2 de municipi, 40 km de carrers/carreteres
asfaltades. Tenim cinc persones netejant els carrers de dilluns a dissabte,
una sola màquina d’escombrar, un vehicle matí i tarda 7 dies/setmana.
Cada dia es recullen i es porten a la planta de Mataró un munt de kg de
bosses que la gent deixa a la via pública, d’excrements de gossos en
voreres que els ciutadans no volen recollir, de residus que van a parar a
la via pública per accident, de restes d’obres o jardineria abocades de
qualsevol manera, de mobles abandonats a la via pública perquè sí.....
Tant de bo poguéssim dedicar esforços no a netejar els carrers, perquè
tot està net... llavors podríem netejar les rieres de residus, ocupar-nos de
netejar bé les vores de camins i corriols i tantes altres coses...

Millora de la recollida de residus (Lluis Cañabate)
Al pàrquing del carrer Clòsens s’acumulen bosses d´escombraries de fa temps.
Resposta:

Agraïm els comentaris que ens faciliten els veïns per tractar de tenir net
el nostre municipi. Aquests actes incívics són una llosa per a tots. No
dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a través de les vies
oficials. En la mesura del possible, els serveis de neteja recullen les
deixalles abocades a la via pública. Tot i que sovint no donem l’abast a
netejar i a recollir: és tan elevada la quantitat de brossa.

Millora de la recollida de residus (Roser Richarte)
Com es millorarà la gestió de recollida de residus? Al Camí de l'Església Antiga hi ha un
vessament diari de líquids i residus per part del camió notificat fa mes d'un any. Es
netejarà algun dia? Contenidors insuficients o freqüència de pas insuficient.
Resposta:

De cara al 2022 es posarà en marxa un nou sistema de recollida de
residus a tot el municipi: recollida porta a porta de la fracció resta,
envasos, restes de menjar i fracció resta (el vidre anirà en contenidor de
superfície). Mentrestant: s’ha invertit diners en millorar l’estanquitat dels
camions i ja s’ha pactat amb el servei un canvi d’horaris en la recollida de
la fracció orgànica i fracció resta per minimitzar els problemes puntuals
que hi ha en aquell punt. Amb el canvi de sistema entraran en
funcionament nous vehicles. Aquests vehicles estan en un contracte de
10 anys, no 15 com ara, de forma que no arribaran a envellir tant.

Alcalde Mora: Quan s’implementi aquest sistema, les bateries de contenidors quedaran
eliminades, i els veïns podran decidir què es fa als espais dels
contenidors (parterres, aparcament, etc.). La recollida porta a porta s’ha
de fer per què, ja que s’ha de fer un nou contracte, val la pena fer-lo amb
el sistema que tots els pobles tendeixen a adoptar. D’aquesta manera
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augmentarà molt el reciclatge (superarà el 80%). També és destacable
que hi hauran dos punts al poble on serà possible portar residus fora dels
horaris del porta a porta. S’hi accedirà amb la targeta de la deixalleria.
Pel que fa a la deixalleria, s’ampliaran els serveis, es farà més gran. El
que no s’ampliaran seran els horaris. A la deixalleria hi haurà un mòdul
per ensenyar a arreglar objectes que poden tenir una segona oportunitat
tot i que ara els llencem.
Regularització de la taxa de residus (Núria Llosas) (Lluis Cañabate)
Resposta:

Estem fent una revisió de les unitats tributàries afectades per assegurarnos que la classificació adoptada és correcta. És per aquest motiu que el
govern municipal ha decidit ajornar el cobrament de la taxa de residus
d’aquest 2021 al mes de novembre; cal obrir un període d’estudi i anàlisi.
En una primera revisió no exhaustiva, els serveis municipals ja han
detectat que, en molts casos, l’aplicació de les tarifes ha estat correcta
els darrers quatre anys. És a dir, que les tarifes que es preveuen que són
les correctes són les que s'han estat cobrant fins ara i no pas les que
l’ORGT va indicar en la seva comunicació als afectats. Per tant, finalment,
bona part dels habitatges afectats no hauran d’acabar abonant cap quota
complementària. Confiem que la situació es resolgui a favor del ciutadà,
tal com tot indica. Cal dir que aquesta primera constatació reforça les
previsions d’ingressos que va fer l’Ajuntament en el moment de la
modificació de la taxa, l’octubre del 2016.
També us volem explicar que, en cas d’haver d’acabar pagant quotes
complementàries dels anys 2017 a 2020, aquestes no inclouran
interessos i el pagament es podrà fer, a partir del proper exercici 2022,
durant un període de quatre anys. Cada any, s’abonarà la taxa i la quota
pendent, en tres rebuts.
Estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol circumstància
personal. Si us cal contactar amb el consistori, ho podeu fer pels canals
oficials (ajllavaneres.cat/contacte o al 937023600, de dilluns a divendres
de 8.30h a 14 h). Us mantindrem informats de qualsevol novetat.
Alcalde Mora: Ja s’ha anunciat als grups municipals que es començarà
un treball de revisió d’aquesta taxa i altres taxes per mirar com s’ha de
redactar per tal de que no creï confusió. Qualsevol modificació d’una taxa
ara no ens val perquè tot canvi en una taxa entra en vigor a 1 de gener.

Mobilitat
Excés de velocitat i altres infraccions (David Rodríguez)
Es prendran mesures per les infraccions de trànsit reiterades? Per exemple: excés de
velocitat, direcció contrària per carrer habilitat en un sentit, patinets a les voreres sense
casc, ocupació de places habilitades per farmàcies i de discapacitats per anar a dinar.
Resposta:

Pel que fa a l’excés de velocitat, recentment ha entrat en vigor el canvi
del límit genèric de les vies urbanes: travessies a 50 km/h i carrers entre
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20 i 30 km/h, en funció de les seves característiques. Actualment ja
s’estan fent campanyes informatives a través dels mitjans de comunicació
per tal que els usuaris siguin coneixedors dels nous límits i s’hi adeqüin.
Actualment algunes policies locals s’han dotat de radars per poder
sancionar els excessos de velocitat, ja que cal una prova documental feta
amb velocímetre homologat. Aquest element tècnic ja està provocant
sancions a velocitats de poc més de 30 km/h, la qual cosa provoca força
controvèrsia perquè en la mentalitat del conductor no es una velocitat
inadequada per poder aturar el vehicle amb seguretat. Estem recopilant
informació a tal efecte per valorar les properes actuacions dels agents.
Dir que es castiguen amb multa força infraccions com son l’ocupació de
zones de càrrega/descàrrega, passos de vianants, estacionaments
destinats a persones amb mobilitat reduïda, o zones express com les de
les farmàcies, però cal recordar que per poder denunciar per part de la
policia una infracció s'ha de poder veure pels mateixos.
Estacionament en guals al C/Sant Isidre (Teresa Ortiz)
Al carrer Sant Isidre la gent aparca sobre els guals. Costa molt passar amb el cotxe per
aquella zona.
Resposta:

Es donaran instruccions als diferents torns de servei per tal que observin
directament l’existència del problema, i duguin a terme, en una primera
fase, amonestacions verbals als veïns que aparquin de forma incorrecta,
i denúncia dels fets que considerin greus, si es fa cas omís de les
amonestacions i instruccions primeres.

Participació
Estat dels pressupostos participatius (Genís Carbó)
En relació als pressupostos participatius i les actuacions que s’havien de fer al centre,
no s’ha detallat l’estat de les accions, ni si s’han anat fent etc. Quines son les accions
que ja s’han desenvolupat?
Resposta:

Les accions del pressupost participatiu de 2020 s’havien de pagar amb el
romanent de l’Ajuntament. L’any passat l’Estat espanyol va intervenir el
romanent, tot paralitzant el seu ús. Enguany sí que es podrà fer servir. En
el ple ordinari de maig, s’inclourà una modificació de crèdit que col·loca a
les partides adients tots els imports de les accions del pressupost
participatiu de 2020. D’aquesta manera, a la segona meitat del 2021
s’executaran totes les accions del pressupost participatiu. L’acció que
més toca de prop al barri és l’estudi de la reurbanització del Pg de les
Moreres. Intentarem que a la pròxima reunió de barri al novembre us
puguem presentar el projecte.
A mesura que es vagin executant els projectes, els qui vau ser partícips
del pressupost participatiu, rebreu un retorn d’aquestes accions.
Des de participació de l’Ajuntament es té clar que no s’han de tirar
endavant més pressupostos participatius sense abans haver finalitzat les
actuacions del pressupost participatiu anterior.
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Altres
Nomenclàtor (Roser Richarte)
Es farà efectiu el canvi dels nomenclàtors dels carrers? Quantes instàncies ha rebut
l'ajuntament demanant que no es faci? Es consultarà als veïns?
Resposta:

S’han rebut 38 instàncies, algunes de les quals acompanyades amb més
de 40 signatures, en relació a la proposta de canvis de noms de carrers.
A la darrera comissió del nomenclàtor es van analitzar totes les propostes
i s’han tingut en compte algunes de les reclamacions. És el cas del camí
de l’Església Antiga; es valora no rebatejar-la com a camí del cementiri,
sinó que es proposarà que es passi a dir carrer de Pere Blai, mestre
constructor de l’església antiga.

Cobertura de TDT i telefonia mòbil (Roser Richarte)
Que passa amb la cobertura de TDT que cada vegada que plou una mica intens es perd
la senyal? Es millorarà la cobertura de telefonia?
Resposta:

No tenim competències de telecomunicacions a nivell local i les inversions
no depenen de l’Ajuntament. L’Ajuntament fa les reclamacions oportunes,
com les poden fer els mateixos consumidors, però també topa amb
dificultats: la llei dona més facilitats als operadors per fer instal·lacions
que als consistoris. És possible que amb la implementació del 5G millori
la cobertura al tractar-se d’un sistema format per més antenes repartides
pel territori que altres sistemes (basats en grans antenes).

Estat de la platja (Teresa Ruiz)
La platja de Llavaneres està molt malament en comparació amb les platges de Sant
Vicenç.
Resposta:
Hi ha una empresa contractada que passa els tractors durant la
temporada de platja, la mateixa que a Sant Vicenç.

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. S’arreglarà el camí del Pi, amb 165.000 €. Es
faran 3 espais d’esbarjo de gossos i 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
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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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Annex: llista d’assistents a l’assemblea de barri
Nom i cognoms

Carrer

Pregunta
via
formulari

Pregunta
durant la
sessió

Oient

Pere Joan Gómez

Plaça dels Geganters

X

Jordi Muntó

Avinguda Catalunya

X

Genís Carbó

Passeig de les Moreres

X

Daniel Santos

President ERC Llavaneres

X

Marta Trubat

C/ de la Vall

X

Teresa Ortiz

C/ Cardenal Vives

X

Lluis Cañabate

Plaça de la Vila

X

Roser Richarte

X
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