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ACTA CONSELL TERRITORIAL  DE VIA EUROPA – LA LLÀNTIA  

Número sessió: 10 

Caràcter: ordinari 

Data: 24 de gener de 2018 

Hora: 19:45h 

Lloc: C/Alemanya, 27 –Seu de l’AV Via Europa- 

 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

AAVV de Via Europa (2) Vocal 

Grup Municipal C’s Vocal 

Grup Municipal CiU Vocal 

M. O. L (ciutadana a títol individual) Vocal 

Juan Manuel Vinzo President 

Cristina Iglesias Secretària accidental 

 

Excusen la seva assistència:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Diables de La Llàntia Vocal 

AAVV La Llàntia Vocal 

Grup Municipal PPC 

Grup Municipal VolemMataró 

Grup Municipal PxC 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

 

No assisteixen 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Grup Municipal ERC Vocal 

Grup Municipal ICV-EUIA Vocal 

 

També assisteixen 

Pau Roca 

Isidro Castro 

 

 

 

Educador Espai Jove La 

Llàntia 

Representat PPC sense 

decret 
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Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 

2. Estat dels Pressupostos Participatius.  

3. Estat de les obres del Casal de la Gent Gran de La Llàntia. 

4. Inici d’obres del Parc de La Llàntia. 

5. Aprovació de l’Informe Anual 2017 i del Pla Anual 2018 

6. Seguiment dels acords o peticions anteriors 

7. Sobrevinguts 

8. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

Punt 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del CT del dia 19 d’abril de 2017. 
 

Queda aprovada. (No s’havia pogut aprovar en sessions anteriors per falta de quòrum). 

 

Punt 2. Estat dels Pressupostos Participatius.  
 

Joan Manuel Vinzo explica en quin punt es troben els pressupostos participatius. Del 2 al 22 de 

febrer es podran fer les votacions de les 12 propostes que han passat a la darrera fase del procés. 

Es reparteix als assistents el llistat amb les 12 propostes. Es detallen dues de les propostes que 

afecten als territoris del consell. Tota la informació al detall es pot trobar a la plataforma 

decidimmataro.cat. Les votacions es podran fer online i també de forma presencial, en diferents 

punts físics de votació que es distribuiran per la ciutat. Es farà una campanya de comunicació 

perquè tothom s’assabenti de com pot votar. 

L’Associació de Veïns de Via Europa mostra interès en saber quines escoles estan contemplades 

en cada proposta. Se’ls dirigeix a la plataforma online perquè s’ho mirin detingudament. 

 

Punt 3. Estat de les obres del Casal de la Gent Gran de La Llàntia. 
 
Joan Manuel Vinzo exposa que les obres del Casal de la Gent Gran del Carrer La Boixa ja estan 

adjudicades a l’empresa constructora. La previsió és que les obres comencin al febrer i que durin 

6 o 7 mesos, per tant, podrien estar enllestides cap l’agost. En els darrers dies s’ha estat 

treballant en el pla de seguretat per poder iniciar les obres així que es pugui. També s’explica 

que s’estarà en contacte amb les tres entitats que ocupen els locals 1, 2 i 4 per informar-los de 

l’evolució dels treballs. També es parla de poder fer visita d’obres.  

 
En aquest punt, s’acorda que intervingui en Pau Roca, educador de l’Espai Jove de La 
Llàntia per explicar les activitats que es realitzen en aquest servei. 
 
S’adjunta a aquesta acta la programació que realitza l’Espai Jove i que l’educador explica. 

 

El regidor Joan Manuel Vinzo ressalta la bona feina que es realitza des de l’Espai Jove amb les 

diferents activitats i projectes que duen a terme. S’ocupen de l’oferta formativa complementària 

per als nois i noies del barri, els ajuden a estudiar, fer treballs, etc. 

 
La representant de l’Associació de Veïns de Via Europa explica que pel local han passat 

ciutadans a preguntar per les activitats de l’Espai Jove.  
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L’Espai Jove realitza accions de difusió perquè el màxim nombre de gent s’assabenti de les 

activitats que fan. 

 
Punt 4. Inici d’obres del Parc de La Llàntia. 
 
El regidor Joan Manuel Vinzo explica la situació a dia d’avui de les obres del parc de La Llàntia: 

El dilluns dia 22 es va fer l’acta de replanteig amb l’empresa. Ara s’ha de tancar l’àmbit de 

l’obra prevista. Les obres es començaran per la zona verda del carrer Teià amb la construcció del 

tancat pels gossos. I després es passarà a treballar a l’àmbit del Parc. 

La tècnica de territori explica que visualment encara no s’han vist persones treballant ni 

maquinària, però que les obres van endavant amb els passos previs a l’inici dels treballs.  

M. O. L. pregunta a què es destinaran els 5.000 euros sobrants d’aquesta obra. El pressupost era 

de 50.000 euros i finalment s’ha adjudicat a l’empresa constructora per un import de 44.920,19 

euros. Els regidor respon que són 5.000 euros de superàvit del pressupost 2017 que aniran a 

amortitzar el deute. M. O . L. no hi està conforme.  

També es comenta que no hi va haver unanimitat en la votació del projecte per part dels veïns 

del barri de La Llàntia. M. O . L. diu que el que faran no solucionarà la distribució del parc, ja 

que quedarà una zona buida i els accessos continuaran sent dolents. Enlleura’t va presentar un 

projecte interessant que no s’ha seguit. Amb el projecte que finalment es durà a terme no es dóna 

resposta a les diferents necessitats existents. També demana conèixer més detalls del correcan 

que s’hi farà pels gossos. El regidor explica que un correcan té un tancat perquè els gossos 

puguin anar deslligats, un punt d’aigua, punts de llum, s’ha de renovar la sorra. Assegura que 

s’intentarà treure el màxim profit possible d’aquesta obra que és una primera fase de renovació 

del Parc de La Llàntia. Més endavant, es contempla la possibilitat que es facin més arranjaments 

i millores. 

El representant del PPC apunta que, a les obres, els pressupostos d’adjudicació acaben sent més 

baixos per poder guanyar el concurs públic, és una dinàmica del sector. 

 

 
Punt 5. Aprovació de l’Informe Anual 2017 i del Pla Anual 2018 
 
S’aproven els dos documents que acompanyen aquesta acta.  

Sobre el Pla anual 2018 els membres del Consell apunten que s’avisi amb antelació de la data 

del proper consell, que al febrer es fixi la data del consell del març amb marge suficient perquè 

tothom es pugui planificar l’agenda. 

La tècnica de territori explica que s’ha pensat en un calendari bimensual, de 6 sessions anuals. 

Ofereix la possibilitat de fer consells monogràfics de diferents àmbits d’interès ciutadà com 

l’aparcament, la neteja, la seguretat, i convidar-hi tècnics dels diferents serveis municipals 

corresponents perquè vinguin a parlar-ne. S’intentarà donar resposta a les diferents demandes 

que es formulin. 

També es destaca que és un consell molt poc participatiu. L’any 2017 només es van poder 

celebrar dues sessions constituïdes com a consell. Les altres dues sessions no es van poder 

celebrar per falta de quòrum. Es farà seguiment dels membres anomenats per decret perquè hi 

assisteixin. 

 
Punt 6. Seguiment dels acords o peticions anteriors 
 

- Conèixer per què s’han retirat aparcaments al carrer Pineda 
S’han retirat places perquè alguns veïns han demanat contraguals i un camió tenia 

problemes per accedir al seu aparcament. A més, els Bombers estan informant que tenen  
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problemes de circulació, gir i accés. El carrer Pineda té una amplada de calçada de 5,66 

m que és insuficient per tenir dos cordons d’aparcament. Es va enviar comunicat a 

l’Associació de Veïns de La Llàntia.  

 

- Al Carrer Teià, davant de l’Espai Jove, s’ha de tallar l’herba del petit parc que hi 
ha. I a més hi ha un banc trencat que algú pot prendre mal. 
Ja s’ha arreglat. 

 

- A la Plaça Pedra Gentil fa falta una neteja i a més, hi ha una paperera trencada. (És 
la que està pujant el carrer Premià a mà dreta, a la meitat de la pujada) 
Ja s’ha arreglat. 

 

- Caus de rates en diferents punts del barri de La Llàntia. 
Han d’entrar la incidència online des de la bústia i el servei és efectiu. Hem passat 

comunicació al servei corresponent. 

 
Punt 7. Sobrevinguts 
 
No n’hi ha. 

 
Punt 8. Precs i preguntes 
 

- La representant de CiU pregunta per les 12 places públiques d’aparcament per a 
motos que s’han posat davant del número 2 del carrer Alemanya i que utilitzen les 
motos de la pizzeria Di Carlo. 
S’explica que la pizzeria va entrar per registre a l’Ajuntament la demanda d’una solució 

per a l’estacionament dels seus vehicles de repartiment a domicili. El Servei de Mobilitat 

va considerar que aquesta era la millor opció. 

  
- La representant de l’Associació de Veïns de Via Europa demana que es controlin 

millor les terrasses dels bars. Concretament explica que el Frankfurt Ke d Ke del 
carrer Esteve Albert posa la terrassa com li sembla sense respectar la normativa. 
Els veïns ja han presentat queixes i fins i tot van reunir-se amb la regidora. Diuen 
que aportaran les còpies de les instàncies i demanen una solució. 
Farem seguiment del cas. 

 

- Zona taronja Carrer Alemanya. Botiguers volen que es posi zona taronja però veïns 
no hi estan d’acord. 
Primer els veïns i botiguers que conviuen en el barri han d’arribar a un consens. El Servei 

de Mobilitat estudiarà la seva demanda però han de tenir un mínim d’acord previ. 

  
- Retirada de cotxes abandonats al barri de Via Europa. Al carrer Esteve Albert n’hi 

ha d’identificats. 
Passarem la petició al servei corresponent. S’exposa la problemàtica, si l’Ajuntament 

actua subsidiàriament i es fa càrrec de la retirada del vehicle i el propietari és insolvent, 

no té a qui repercutir el cost de la retirada del cotxe. Es mirarà si en la campanya de 

retirada de vehicles abandonats a la via pública d’aquest 2018 que possiblement se 

centrarà en Cerdanyola, es poden incloure altres zones. 
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- L’Associació de Veïns de Via Europa demana que s’arrangi una zona verda 
descontrolada que hi ha entre el carrer Doctor Ferran i Marià Ribas. Per sota de 
l’Escola Antonio Machado. Hi fa falta una neteja a fons, la gent hi va a passejar el 
gos i està molt brut de caques. 
Passem la petició al servei corresponent. 

 

- Hi ha molts passos de vianants a la Via Europa que estan en mal estat. Aporten 
fotografies. 
Passarem la petició al servei corresponent. 

 

- A les voreres de la Via Europa hi ha canvis de rasant entre les rajoles i la part 
asfaltada, hi ha desnivells que són perillosos per als vianants. 
Passarem la petició al servei corresponent. 

 

- M. O. L. demana que s’adeqüi el carrer La Boixa a la cruïlla amb el Carrer 
Església, la vorera que fa baixada rellisca molt i no hi ha pas de vianants. 
Passarem la demanda al servei corresponent. 

 

- Es valora positivament la figura del Policia de Barri per part de l’Associació de 
Veïns de Via Europa. 

 

S’acaba la sessió a les 21 hores 

 

Acords i compromisos: 

1. Programar el CT de març amb antelació i fixar la data al mes de febrer 

2. S’aprova l’Informe anual 2017 i el Pla de Treball 2018 

3. Fer seguiment de la terrassa de l’establiment Ke d Ke del carrer Esteve Albert 

4. Retirada de cotxes abandonats al barri de Via Europa  

5. Arranjar zona verda existent entre Doctor Ferran i Marià Ribas. 

6. Arranjar passos de vianants de Via Europa. 

7. Adequar desnivells a  les voreres de Via Europa. 

8. Demanar millores en la cruïlla entre el carrer La Boixa i Església. 

 

Mataró, 26 de gener de 2018 

 
 
President       Secretària accidental 

 

 

 

 

Joan Manuel Vinzo Gil      Cristina Iglesias Rabascall 


