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INFORME ANUAL ANY 2017 

CONSELL DE VIA EUROPA – LA LLÀNTIA 
 

Nombre de sessions realitzades: 4 sessions 

Mitjana de participació (en tant per cent i en funció dels nomenats): 48 %   
(La sessió del 15/06/2017 no s’ha tingut en compte per falta de nombre de persones assistents) 
 

Sessió 8 9/12 75 % 

Sessió 9 5/12 42 % 

Sessió  - x/12     no quòrum 

Sessió  - 4/13     no quòrum 

 

Temes tractats (en funció dels ordres del dia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nivell de debat dels temes tractats (en quins temes hi ha hagut l’oportunitat de generar propostes i/o discussió) 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 8 (07/03/2017) – ordinària: 
- Procés participatiu: debat sobre educació a Mataró 

 

Sessió 9 (19/04/2017) - ordinària: 
- Programa estratègic de civisme, qualitat de la via pública i millora de la selectiva. 

- Informació visita Parc de La Llàntia 

- Presentació dels pressupostos participatius 

- Renovació dels membres dels consells de participació 

 

Sessió -- (15/06/2017)  
- Presentació del projecte  de la Unitat de Seguretat i Convivència 

- Debat i Acord de les dues propostes del Consell Territorial  per al pressupost participatiu del 2018 

 
Sessió -- (24/10/2017)  
- Estat dels Pressupostos Participatius.  

- Escollir un representant del CT de Via Europa – La Llàntia al Consell de Ciutat. 

- Informacions diverses: Trasllat Agència de Suport a l’Associacionisme i Punt del Voluntariat a 

Cabot i Barba / Web equipaments cívics / Programació Espai Jove La Llàntia / Agents Cívics / 

Projecte Radars 

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

 

- Debat sobre educació a Mataró 

- Programa estratègic de civisme 

- Pressupostos participatius 

- Seguiment actuacions territori 
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Recull d’acords (segons documents de recull d’acords) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es reflecteixen els acords?  

PAM i Pressupostos 
Participatius 

Pla d’actuació de l’àmbit Resolució directa 

 6 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

 

Mataró,  gener 2018 

Sessió 8 (07/03/2017) – ordinària: 
1. Canviar tres places d’aparcament en bateria per aparcament en cordó al carrer Galícia 

cruïlla amb carrer Berguedà per facilitar la visibilitat dels vehicles que s’incorporen al carrer 

Galícia des del carrer Berguedà. 

2. Senyalitzar “no aparcar camions”en el primer tram del carrer Pineda i la resta es deixa a 

consideració. 

3. Al carrer Sta. Llúcia només aparcament en un cantó del carrer. 

4. Al carrer Sta. Caterina fitxar l’aparcament a la banda esquerra. 

5. Es farà una actuació global de manteniment i neteja a Can Boada 

6. L’AAVV de la Llàntia ha de passar per escrit les seves propostes de modificació del parc de 

la Llàntia a la secretària de consell o directament a Espais Públics. 

7. Donar resposta sobre els habitatges de PUMSA que suposadament estan buits, situats a c/. 

Teià, 5, 3r 2a (4 mesos buit) c/. Jaume Comas Bx. 1a i 1r. 3a. (5 mesos buits) 

 

Sessió 9 (19/04/2017) - ordinària: 
8. Consultar si l’Ajuntament pot fer una circular convocant els veïns/es pel tema zona taronja. 

 

Sessió -- (15/06/2017) - ordinària: 
No quòrum 

 

Sessió -- (24/10/2017) - ordinària: 
 No quòrum 

 


