ACTA CONSELL TERRITORIAL DE VIA EUROPA – LA LLÀNTIA
Número sessió: 14
Caràcter: ordinari
Data: 14 de gener de 2020
Hora: 20.30 h
Lloc: C/ Galícia 56 –Seu de l’AV la Llàntia

Hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell:

Ciutadana escollida per la presidència (Cèlia Navarro) CT Via
Vocal
Europa
Ciutadà escollit per la presidència (Pedro Martínez) CT La Llàntia

Vocal

As. Colla de Diables de la Llàntia (Maria Belén Linares Alseda)

Vocal

AAVV La Llàntia (President F.V.R.)

Vocal

AAVV La Llàntia ( Luis Rico Perez)

Vocal

Ciutadana a títol individual (M. Isabel Ortego Lopez)

Vocal

Ciutadana a títol individual (M. Inmaculada Villaverde Pastor)

Vocal

M. José Pérez Carrasco

Presidenta

Àngels Castillo Campos

Secretària

No assisteixen
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell:

Grup Municipal ECPM-ECG

Vocal

Grup Municipal C’s

Vocal

Grup Municipal Junts per Mataró

Vocal

Grup Municipal PSC-CP (Anna Villarreal Pascual)

Vicepresidenta

També assisteixen
Elizabet Ruiz

Ex Presidenta del Consell Territorial

Ordre del dia
1. Benvinguda i presentació de la presidenta del consell territorial i, si s’escau, de cadascú dels
membres del consell
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del dia 15 de gener de
2019
3. Proposta de la presidenta del consell de dos ciutadans/es per formar-ne part i la seva aprovació
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4. Proposta d’escollir dos membres del consell territorial com a representants en el consell de
ciutat
5. Autorització per la publicitat de les dades personals en les actes i acords del consell territorial
de VE/La Llàntia
6. Plataforma “Decidim”
7. Bústia Ciutadana
8. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
La Presidenta, M. José Pérez Carrasco, dóna les gràcies als assistents i dóna pas al començament
de la sessió.
La secretària del Consell, Àngels Castillo, explica que desprès d’un any i mig de baixa torna a
ser la secretària conscient de la bona feina feta per la Cristina Iglesias. També comenta que no
s’ha pogut fer cap reunió del Consell des de fa un any a causa de les eleccions municipals que
impliquen canvi de president/a, i de diversos representants del Consell i que la tramitació
administrativa és llarga.
Punt 1. Benvinguda i presentació de la presidenta del consell territorial i, si s’escau, de cadascú dels
membres del consell

La presidenta M. José Pérez Carrasco agraeix l’assistència de la regidora i expresidenta del
Consell Territorial Elizabet Ruiz qui ha volgut ser-hi present per tal de fer traspàs a la nova
presidenta i acomiadar-se dels membres amb qui ha tingut una relació estreta. Així mateix, la
regidora Elizabet Ruiz es posa a disposició per a qualsevol necessitat que pugui sortir des del
consell i estigui relacionada amb el seu àmbit.
També explica el contingut de la sessió anterior i dóna compta de la realització dels acords.
Punt 2. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del dia 15 de gener
de 2019

Desprès de l’explicació de la regidora Elizabet Ruiz queda aprovada per unanimitat
Punt 3. Proposta de la presidenta del consell de dos ciutadans/es per formar-ne part i la seva
aprovació

La secretària del consell explica que el Reglament de Participació Ciutadana inclou la
possibilitat que el president/a sigui l’encarregat de proposar dues persones de la ciutadania per
formar part del consell.
Les persones que proposa la presidenta són:
- El senyor Pedro Martínez Carrasco i la senyora Cèlia Navarro Álvarez. Es pregunta si
tothom està d’acord i la resposta de cadascú és afirmativa per part de tothom restant
inclosos com a membres del consell a partir d’aquest moment.
Punt 4. Proposta d’escollir dos membres del consell territorial com a representants en el consell de
ciutat

La secretària del consell explica en què consisteix el Consell de Ciutat:
El Consell de Ciutat, en tant que Consell de Consells, és l’òrgan de participació i de consulta de
caràcter global amb l’objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat.
Els objectius del Consell de Ciutat són:
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Assessorar l’Ajuntament en les definicions de les grans línies de la política i els grans
projectes de ciutat,
- Debatre i valorar les conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi
encarregat l’Ajuntament,
- Sol·licitar l’activació de qualsevol dels mecanismes de participació previstos al
Reglament de participació ciutadana, i
- Impulsar nous processos participatius, estudiar, debatre i informar les propostes que li
plantegin els consells territorials o sectorials, i altres temes que li siguin encomanats per
l’Alcalde o l'Alcaldessa o el Ple de l’Ajuntament.
La presidenta explica que es vol potenciar encara més el Consell de Ciutat, aportar una visió
més àmplia de les possibilitats que ofereix aquest òrgan participatiu.
Els diferents consells territorials i sectorials tenen l’opció d’aportar dos membres al Consell de
Ciutat. La tasca que avui ens ocupa és definir qui seran els representants del Consell Territorial
de Via Europa- La Llàntia.
Desprès d’un breu debat queden proposats i acceptats com a representants en el Consell de
Ciutat:
- El senyor Francisco Verjano Roncero i la senyora Cèlia Navarro Álvarez.
-

Punt 5. Autorització per la publicitat de les dades personals en les actes i acords del consell
territorial de VE/La Llàntia
La secretària del consell explica que en mandats anteriors els membres del consell van demanar
que sortissin els seus noms i cognoms a les actes i acords en compte de les inicials. La llei
orgànica de protecció de dades 15/1999, de 13 de desembre, de caràcter personal no ho permet.
No obstant això, si es declara i signa el consentiment de la persona, així com l’entitat a la que
representa, jurídicament és vàlid. Per aquest motiu, es passa un document on els qui estiguin
d’acord escriuen les seves dades personals i ho signen. Amb l’aclariment que ningú està obligat i
que en qualsevol moment es pot canviar aquest consentiment.
Punt 6. Plataforma “Decidim”
La secretària explica que els dos punts que vénen a continuació tenen relació amb dos aplicatius
informàtics que té l’Ajuntament perquè els ciutadans puguin participar activament i fer tràmits
de manera més àgil i directa amb l’Administració.
La secretària del consell mostra a la pantalla la plataforma DecidimMataro.cat. Cada cop més
estem caminant cap a espais de participació que siguin més virtuals i menys físics. És a dir, que
no impliquin que ens haguem de trobar tots presencialment un mateix dia, a una mateixa hora, en
un mateix lloc.
La plataforma vehicula aquests espais de participació de manera que qualsevol ciutadà pugui fer
les seves aportacions, fins i tot des del mòbil. Hi ha un primer nivell d’aprofundiment en l’espai
del Consell que ens ocupa, on s’hi pot trobar molta informació, sobre els objectius i composició.
Així com també s’hi poden trobar les actes anteriors i documents d’interès que s’han originat
tant en el consell territorial de Via Europa- la Llàntia com amb altres consells.
Quan hi hagi la campanya de pressupostos participatius ja farem una segona sessió més didàctica
perquè els membres vegin com a usuari registrat totes les funcionalitats que tenen al seu abast al
decidimmataro.cat. Està previst que hi hagi un espai de fòrum de discussió on els membres
puguin intercanviar les seves opinions i parers al respecte dels temes que es proposin a ser
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tractats. Però aquest serà un pas més d’aprofundiment en l’ús de la plataforma que veurem més
endavant.
Punt 7. Bústia Ciutadana
La secretària del consell explica que dins del web Mataro.cat podem trobar l’opció per fer arribar
queixes i suggeriments a l’Ajuntament. Des d’aquest enllaç a la Bústia podem omplir tots els
camps de formulari per fer arribar el que volem transmetre. Cal buscar en el desplegable el tema
de la nostra demanda, posar la ubicació, identificar-nos, i així l’Ajuntament podrà respondre’ns
quan la incidència estigui resolta. És molt important indicar sempre un correu electrònic per
poder rebre les contestacions. D’aquesta manera és el propi interessat el que pot adreçar-se a
l’Ajuntament, bé a nivell particular, o bé en representació de la seva entitat, indicant en aquest
cas la raó social i el CIF.
La bústia s’entén com a un canal ampli on poden canalitzar les diferents demandes que pugui
tenir la ciutadania encara que hi ha d’altres. Després hi ha l’opció de fer-ne un seguiment amb el
número d’incidència que haurem rebut al nostre email.
La secretària es posa a disposició dels membres del consell per fer sessions més personalitzades
si cal, perquè aprenguin a fer servir la bústia. La idea és descongestionar el consell de demandes
relacionades amb senyals de trànsit, arbrat, enllumenat, desperfectes a la calçada i voreres, etc. I
anar caminant cap al fet que el Consell sigui un espai de participació que s’ocupi d’altres temes
de més transcendència pel territori. No obstant, el consell seguirà sent un espai on fer seguiment
de tot allò que preocupi a la ciutadania, i en la mesura del possible, les diferents inquietuds seran
tractades i canalitzades cap als serveis corresponents, per així poder fer-ne un retorn als seus
membres.
Punt 8. Precs i preguntes
Es crea un debat sobre la manca de seguretat i de presència policial en el barri. Hi ha
preocupació per les okupacions en un bloc del carrer Llevantina i les accions no permeses de
tràfic de droga que realitzen en el barri les persones okupes. Demanen que assisteixi la policia al
proper consell territorial i així establir un calendari de visites per tractar temes que vagin sorgint.
També expressen la seva preocupació pels robatoris, per la gran quantitat de cotxes abandonats i
l’incivisme creixent.
La senyora Inma Villaverde i la resta de membres es queixen de la manca d’espais públics per
jugar els infants i per les deficiències del Parc de la Llàntia. És per això que demanen saber els
usos de la Pista poliesportiva.
Expliquen que hi ha una plaga de “cotorras” en el parc davant el forn “Fet a mà”i que caldria
controlar-les.
El President de l’AAVV Quico Verjano indica a la secretària que li faran arribar un document
que recull les necessitats que han anant recollint del barri.
S’acaba la sessió a les 22.00 hores
Acords i compromisos:
1. Demanar a la Unitat de Convivència i Civisme l’assistència de la Policia Local de Mataró
en el proper Consell Territorial per establir un calendari de trobades amb l’Associació de
Veïns de la Llàntia, per parlar de les okupacions, dels seus efectes al carrer, dels cotxes
abandonats i de l’incivisme.
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2. Preguntar quin són els usos de la Pista Poliesportiva a fi de saber si hi ha horaris lliures
en el seu ús.
3. Informar a salut pública de l’existència d’una plaga de “cotorres”en el parc de la Llàntia
per si cal controlar-les.

Mataró, 14 de gener de 2020

Presidenta

Secretària

M. José Pérez Carrasco

Àngels Castillo Campos
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