ACTA CONSELL TERRITORIAL ORDINARI DE VIA EUROPA – LA LLÀNTIA
Número sessió: 17
Caràcter: ordinari
Data: 28 d’octubre de 2020
Hora: 19.15 h
Lloc: Format Virtual
Hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell:

Ciutadana escollida per la presidència (Cèlia Navarro) Via Europa

Vocal

AAVV La Llàntia (President F.V.R.)

Vocal

Ciutadana a títol individual (M. Isabel Ortego Lopez)

Vocal

Ciutadana a títol individual (M. Inmaculada Villaverde Pastor)

Vocal

Ciutadana a títol individual (Mónica Reina)

Vocal

M. José Pérez Carrasco

Presidenta

Àngels Castillo Campos

Secretària

No assisteixen
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell:

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

Vocal

Grup Municipal ECPM-ECG

Vocal

As. Colla de Diables de la Llàntia (F.LL.)

Vocal

S’excusen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell

Ciutadà escollit per la presidència (Pedro Martínez)

Vocal

Grup Municipal C’s

Vocal

AAVV La Llàntia ( Luis Rico Perez)

Vocal

Grup Municipal Junts per Mataró

Vocal
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També assisteixen
Nom entitat/organització/institució
Francesc Xavier Gomar Martin

Càrrec dins del consell
Regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i
Transició Ecològica i Cultura
Cap de servei d’Espais Públics

Joan Campmajor
Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del dia 4 de març
de 2020
2. Informació del Plec de clàusules per a la licitació de la brossa
3. Activitats de les entitats, informació i suport
4. Activitats previstes: Festa de la tardor, Nadal...etc
5. Seguiment dels acords i/o demandes anteriors
6. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
Comença la sessió en format virtual (mitjançant la plataforma Zoom) a les 19.15 hores, en
segona convocatòria.
La secretària explica que a causa de la pandèmia no es poden fer reunions presencials i és per
això que tornem a fer consell telemàtic.
Ara, tothom coneix el mecanisme. Silenciarà els micròfons de tothom, exceptuant el dels
ponents i el de la presidenta del consell. En el torn de paraules cada membre que desitgi
intervenir haurà de demanar la paraula , la qual serà donada seguint l’ordre de demanda.
Comunica que ha enviat també l’acta del dia 17 de juny junt amb la convocatòria i l’acta del dia
4 de març encara que no consta a l’ordre del dia. Demana permís per aprovar-la, si ho creuen
oportú i consta com una esmena. Tothom hi està d’acord.
A continuació, la presidenta del consell, senyora M. José Pérez Carrasco saluda a tothom,
agraeix la participació i presenta al regidor del Servei de Sostenibilitat senyor Xesco Gomar, i al
cap del Servei d’Espais Públics que assisteixen per presentar el plec de Clàusules per a la nova
contractació del servei de recollida de la brossa.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del dia 4 de març
de 2020
S’aprova per unanimitat l’acta del dia 4 de març de 2020
S’aprova per unanimitat l’acta del dia 17 de juny de 2020
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2. Informació del Plec de clàusules per a la licitació de la brossa
El regidor Xesco Gomar es presenta com responsable de l’àrea de serveis de Sostenibilitat i
residus-brossa, i presenta també al cap de servei d’Espais Públics senyor Joan Campmajó.
És evident que a Mataró hi ha un problema greu, hi ha la sensació i la situació de molta brutícia
a la via pública. Venint d’una situació agrejada per la crisi del 2009 i on no es van poder destinar
recursos. També caldria sumar l’ incivisme en l’abocament de residus.
Els residus estan vinculats al cavi climàtic, la sostenibilitat i el medi ambient.
La primera cosa que es fa a començament de mandat va ser una proposta de servei consensuada
per tal de millorar el servei. Hem mirat com es fa a altres ciutats. Estem gastant 72€ per habitant,
en canvi Sabadell, Lleida o Reus gastant /habitant 98-86 i 105 € respectivament. La proposta que
us presentem es destinen 92€/habitant. Aquest servei te una taxa directa que hem hagut
d’augmentar, però comparada amb d’altres municipis és molt semblant.
Intentem explicar que no podien millorar el servei amb els mateixos recursos. Hi ha una bossa
d’ajudes per part de l’Ajuntament per a persones i/o famílies que no puguin pagar. Hi ha tres
marques importants: Mataró Neta/Mataró sostenible i Mataró circular. Demanen en els plecs que
hagi vehicles elèctrics. El parc de economia circular transforma els residus en d’altres productes
que es puguin comercialitzar. Te molt a veure en la recollida de voluminosos. Tenim estudiants
al Tecnocampus formant-se en economia circular. També s’integren 25 persones més a treballar.
Les empreses que es vulguin presentar estan preparant les seves propostes. El 100% del servei ha
d’estar en marxa cap a el mes de juny.
Pren la paraula el senyor Joan Campmajó i fa la presentació compartint documentació per
pantalla.
Us adjuntem la presentació en pptt.
Els principals canvis són:
En quant a la neteja viaria, passem d’un servei que prestem actualment amb temporalitat,
considerant temporada alta juny, juliol i setembre. Temporada mitja abril, maig, agost, octubre i
novembre. I temporada baixa de desembre a març. Tot això ja no serà així i passarem a un
model de neteja diària o alterna segons les zones:
Diària: Rocafonda-Palau, Cerdanyola, Pla d’en Boet, Centre.
Alterna: la resta de vials del casc urbà.
Els nous serveis que es proposen son la neteja dels aparcaments, un servei de “fer dissabte” a
petició veïnal o del propi servei i un Pla de Comunicació i les campanyes informatives i de
conscienciació.
En el servei de recollida, els nous serveis són la recollida “porta a porta”, en principi hem posat
el barri de Vista Alegre, però podria ser un altre barri,és una prova pilot.
Incorporem contenidors tancats, a la frontera entre el porta a porta i la recollida amb contenidors
oberts. Amb això es vol evitar el traspàs de residus d’un canto a l’altre. Desprès també es farà el
porta a porta comercial al Centre, els eixos comercials i als grans productors. Tots els serveis de
recollida porta a porta aniran equipats amb sistemes d’identificació.
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La recollida de voluminosos passarà de ser de carrer a ser a domicili amb empreses socials
d’inserció.
També es farà recollida selectiva en mercats ambulants.
Un altre servei nou és la recollida de punts negres com per exemple camins; i finalment la neteja
de sota i del voltant dels contenidors.
Un altre servei és la neteja “hidro” que es fa en punts negres, es faran tres neteges al matí i tres a
la tarda. Tot això són mínims que demanem en el Plec de Clàusules però les empreses que es
presentin podem millorar-ho
El nou servei de “fer dissabtes” podrem aixecar un carrer i netejar-ho tot .
La recollida es manté a tota la ciutat amb contenidors oberts però és important la inclusiu de la
recollida domiciliaria i la recollida comercial al centre i eixos comercials i els grans productors.
Una altra novetat és la recollida en el centre a través d’una recollida mòbil, que consisteix en
treure i posar contenidors cada dia. Es posaran a la nit i es trauran al matí
Als municipis on ja es fa ha donat molt bons resultats. La zona sempre estarà neta.
Per últim, la neteja dels contenidors. Van fer un estudi i una enquesta. A tots ells valoraven be el
servei de neteja però amb la preocupació de l’ús dels serveis i bàsicament amb les bosses i
trastos fora dels contenidors, així com els excrements dels gossos.
Per això hem incorporat neteja més periòdica i els voluminosos es recolliran a domicili. Havíem
tingut experiències anteriors. La diferència ara és que es donarà resposta en 48 hores.
Les àrees de contenidors te inclosa la neteja amb aigua a pressió per dins i per sota. Es preveu
netejar unes 200 àrees anuals.
S’obre el torn de paraules:
Mónica Reina presenta un parell de dubtes. Diu que la recollida del vidre es farà de nit i això
comportarà soroll. Se li diu que no serà així, la recollida serà de dia, a partir de les 8 del matí.
Sobre l’ increment de la taxa diu que esta be si es compleix. Pregunta si s’ha pensat en canviar la
ubicació dels contenidors per tal que no sempre estiguin a davant dels mateixos domicilis.
Se li respon que s’intenta utilitzar criteris de temporalització, socials, de quantitat de persones,
etc. Sempre cal dir-ho i per això s’ha presentat un Pla de Comunicació per poder interactuar amb
tothom. Fa menció a papereres, diu que des del Maxi Decor cap a el Mataró Park no hi ha cap
paperera. S’anota per poder col·locar.
Maribel Ortego agraeix la posada de més papereres. Planteja si la pèrdua de bonificació de la
brossa no anirà en depriment de la selecció.
Se li diu que les OOFF estan en aprovació inicial encara. S’ha demanat una subvenció a la
Generalitat i estem esperant que ens la acceptin. Amb això potser es canvia la situació.
Afegeix el regidor que es continuaran fent campanyes a les escoles i les famílies han de saber
que seleccionar millora els preus.
Pregunta sobre la despesa de treure els contenidors soterrats. Se li respon que ho assumeix
l’empresa adjudicatària.
Pregunta si incorpora personal. Se li diu que 35 persones.
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Vol saber qui pot demanar “fer dissabtes”. Se li contesta que els agents socials, el consell
territorial, a títol particular..
Imma Villaverde sobre els voluminosos pregunta si hi haurà un límit d’objectes. Se li respon
que quan es faci la trucada se preguntarà i s’organitzarà pels dies que faci falta, però òbviament
no es desmantellarà tota una vivenda. En relació als punts negres vol saber com s’avisa. La
resposta és amb l’aplicació Mataró neta.
Quico Verjano expressa que la informació que s’està donant avui hauria d’arribar a tothom.
Troba positiu el tema de Mataró circular. Pel que fa al servei de neteja diu que la Llàntia ho veu
molt negatiu, el barri està brut, també per l’incivisme i expressa que calen sancions, troba positiu
els agents de proximitat, inspectors de control de qualitat i un commutar manager. Troba que el
personal de Mataró neta estan molt relaxats, i creu convenient que hagi un control. Es queixa de
la freqüència diferenciada pels diversos carrers del barri. Sobre les deixalleries mòbils pregunta
si no hi seran, així com els descomptes per portar olis i d’altres a les deixalleries. Pregunta qui
neteja els pipicans. Sobre punts negres reclama sancions dures. Aconsella reforçar la neteja amb
aigua ja que hi ha persones que no porten l’ampolla d’aigua per netejar els pipis de les mascotes.
També fa referència a l’existència de vehicles abandonats. Diu que hi ha barris que es veu més
millora de neteja. Immediatament reconeix que són barris amb més densitat de població.
El regidor comparteix que cal arribar a millores per tota la ciutat. En aquest moment és
important la implementació del contracte. L’apartat de comunicació està inclòs justament perquè
no falti informació a ningú. A la Llàntia s’incrementarà la millora de neteja amb aquest nou
contracte. Pel que fa als treballadors es te en compte i es farà la corresponent comunicació.
Encara s’han d’aprovar les OOFF i veurem si es podran fer bonificacions o no. Hem de ser
conscients que no es pot posar un policia al costat de cada persona.
La presidenta del consell proposa fer una passejada conjuntament amb tècnics del servei pel
barri de la Llàntia i Via Europa i amb membres del consell per tal de visualitzar incidències i
poder fer millores.
Quico Verjano diu que passarà un document a la secretària amb fotografies que reflecteixen
incidències.
Accepten tema passejada.
Maribel Ortego pregunta com es detecta la sonorització dels vidres. Se li contesta que
mitjançant un censor. S’explica que anem cap a un model europeu de pago per generació de
brossa. Per això es comença a tenir bosses amb xips.
S’han fet proves per validar el sistema dels contenidors de vidre.
Cèlia Navarro, sobre la bonificació indica que si no existeix no es reciclaran les piles, l’oli...etc
Pregunta si està previst col·locar contenidors intel·ligents.
Es respon que des de Europa es donaran ajudes per sistemes de contenidors de proves pilots en
aquest sentit. Per tant, anem cap aquest sistema.
Un dels llocs on es fa la prova de contenidors amb xip serà al centre de la ciutat. I a alguns barris
perifèrics com per exemple Cerdanyola.
Així s’evitaria l’abocament a contenidors de Mataró per part de persones que venen d’altres
municipis com per exemple Argentona. Es planteja xipar els contenidors.
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Quico Verjano, pregunta sobre neteja de mercats i desprès de l’oci nocturn. Es respon que els
mercats acaben a la tarda i a partir de les 15 hores s’hauria de poder començar a netejar. Es
coordinarà amb promoció econòmica i els paradistes. Es netegen amb aigua els vials i la
recollida de contenidors, a partir del nou contracte es recolliran selectivament. Hi haurà recollida
d’orgànica, paper, vidre i plàstics en els mercats. El paradista tindrà els cubells corresponents
per fer la selecció. El cartró l’ha de deixar plegat al terra. Es tracta de millorar el percentatge de
recollida selectiva.
QuicoVerjano pregunta qui fa la selecció: el paradista o el servei?. Es respon que el paradista
tindrà els cubells i hauran de distribuir la brossa selectivament. Es contempla que els agents de
proximitat estiguin presents i informin de com efectuar la recollida. Es posarà ordre en horaris,
neteja i recollida.
Maribel Ortego, pregunta si quan es neteja amb aigua s’hi posa algun altre producte. Se li
respon que no. Excepte a la neteja de l’interior dels contenidors.
Imma Villaverde, pregunta si es fa un control sobre la incineradora, han sortit notícies sobre
reciclatge mal fet o frau en el tema dels plàstics. Se li respon per part del regidor Gomar que el
control i gestió no és de l’Ajuntament però formem part del seu Consell. Ho portarem a la
següent assemblea per saber què està passant. Precisament amb la pandèmia Salut va demanar
portar plàstics i van tenir una Inspecció el resultat de la qual va ser que ho estaven fent be.
El regidor Xesco Gomar s’acomiada dient que es posa a la disposició de tothom i sobretot que
quan estigui implantat el nou contracte voldrà saber dels membres del consell si funciona
correctament o no.
3.

Activitats de les entitats, informació i suport

En els centres cívics i centres socials de l’Ajuntament les activitats estan aturades a causa de la
Covid-19. Es va recomanar a les entitats que tenen local propis que aturessin també les activitats
o les fessin seguint les indicacions i mesures pertinents. L’Associació de veïns de la Llàntia
informa que les seves activitats estan aturades des que el Procicat va indicar l’aturada per la
situació. L’associació de veïns de Via Europa tampoc realitza activitats en aquest moment.
4.

Activitats previstes: Festa de la tardor, Nadal...etc

Quico Vernajo informa que la Festa de la Tardor no es farà per la situació Covid-19. S’està
preparant el projecte de la Fira de Nadal però dependrà si les circumstàncies permeten fer-ho o
no i del que digui la Generalitat.
5.

Seguiment dels acords i/o demandes anteriors

Abans de començar, el senyor Quico Verjano demana fer una reunió amb la policia local i
mossos d’esquadra per tal de saber a qui s’han d’adreçar per temes d’ocupacions, de tràfic de
drogues...Aquest tema està pendent.
Fa referència a la Plaça de les Flors que aparquen grues i no és el lloc adequat. La casa de
l’Isidre te els arbres amb necessitat de neteja ja que al passar caminant les branques toquen el
cap de les persones.
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La secretària informa de les peticions/demandes anteriors pendents de la sessió del dia 4 de març
que són les següents:
1

2

3

Es preguntarà si es pot implementar el projecte de Patis Oberts però que la pròpia
associació de veïns hauria de posar-s’hi en contacte amb Educació que és el servei
corresponent.
RESPOSTA:
Donada la situació actual, i tenint en compte que es comença a valorar la continuïtat dels
patis oberts que tenim actualment, per aquesta segona onada de la COVID-19, per aquest
curs és inviable pensar en obrir-ne un altre.
Ens ho anotem, i de cara al proper curs, i tenim sempre en compte com estigui la situació,
ho valorarem.
Traspassar a salut pública la demanda sobre el CAP de la Llàntia per tal que hagi increment
de personal sanitari, d’horaris i del servei de pediatria.
RESPOSTA:
Registre del comunicat BC00297588 del dia 15/10/2020 a Benestar Social
La regidora de Benestar social està fent gestions i s’anirà informant.
Donar resposta al Resum d’incidències recollides de la via pública per part de l’AV de la
Llàntia.
RESPOSTES:
Àmbit policia: Vehicles abandonats: dels 11 vehicles del document lliurat , a data 11 de
març només queden 2 per enretirar.
Àmbit jardineria: Registre del comunicat BC00290755
Pel que a la replantada d’arbres està previst fer-ho a finals de l’any vinent. S’aprovarà el
projecte al primer trimestre i es plantaran a l’hivern. El motiu del retard ha estat la manca de
pressupost d’aquest any.
Àmbit baranes: Registre del comunicat BC00290756
Al tractar-se d’un mobiliari nou cal fer una inversió i hem de fer el procediment establert de
projecte o memòria valorada, pressupost i quan tinguem partida amb els diners ho
executarem.
Per tant ara el que farem es demanar els pressupostos i posar-ho a la llista d’inversions per
l’any vinent.
La retirada de les herbes dels escocells: Aquest és un problema generalitzat a tota la ciutat
degut al temps que no hem treballat pel confinament i a la manca de personal de PPOO i de
plantilla a conseqüència de la pandèmia.
En aquesta moments estem recuperant amb el Pla de Barris que ha entrat el mes de
setembre i esperem destinar-hi mes personal a partir del novembre amb el personal del nou
PPOO que ha d’entrar.
En quan al desordre de cables de telefònica al carrer Galicia 68, Cablejat carrer Galicia 68
endreçat a data 22/10/2020.
Pel que fa a l’arranjament de la vorera del carrer Blanes
Ja està feta la reparació conjuntament amb AMSA. (s’havia enfonsat la vorera)
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Pel que fa a la senyalització ( Mobilitat):
1. Senyalització c. Blanes. Es mirarà, es revisarà el tema de la senyalització de
camions, consultarem les ordres de treball per saber què va passar amb els senyals
que hi havia, i es mirarà de tornar-la a posar.
2. Senyal STOP c. Pere Bombardó es pren nota per fer ordre de treball.
3. Carrer sant Pol. Vorera mal acabada i senyal caiguda. Des de mobilitat revisaran el
senyal que hi ha tort i faran nota de treball. El tema de la vorera, desconeixem
perquè es va urbanitzar d’aquesta manera. Haurem de parlar.
4. Canvi de senyalització al terra, en el carrer Nou de la Mercè. Aquesta actuació es
deu a un accident al carrer Nou de la Mercè i a la demanda de veïns del propi carrer,
potser hagués calgut una millor coordinació, però en tot cas es poden posar en
contacte amb el veïns de la zona. S’han fet diverses actuacions i aquesta és la que
tècnicament s’ha valorat més adient perquè millora la seguretat de la zona reduint la
velocitat de qui baixa pel carrer Nou de la Mercè (va ser aquest gir el que va
provocar l’accident), al temps que millora l’accés dels veïns amb el pas de vianants i
millora la visibilitat.
5. Col·locar una barrera a la cantonada carrer Nou de la Mercè amb carrer Verge de
Guadalupe, davant del CAP. Ens posarem en contacte amb Espais Públics per
valorar el tema de posar una barana.
6. Posar la pilona treta del carrer Llevantina. Des de mobilitat se senyalitzarà la pilona
que falta per tal que Espais Públics la reposi.
7. Fer la vorera més ampla al carrer Nou de la Mercè. Totalment d’acord amb el
comentaris de l’AV. Es va fer una actuació provisional per tal de facilitar el pas, es
posaran en contacte amb Espais Públics per fer una actuació més definitiva i valorar
disponibilitat pressupostària.
8. Revisar la vorera de la cantonada carrer Església amb La Boixa, és massa estreta. El
millorar l’amplada del es voreres és una de les actuacions que es recullen en el nou
Pla de mobilitat. S’afegeix aquesta a la relació de carrers que requereixen d’aquesta
solució per tal de poder-la tirar endavant quan hi hagi disponibilitat pressupostària.
4
5
6

Enviar resum d’incidències als membres junt amb l’acta del cons
RESPOSTA: Enviat el dia 10 de març
Les sessions del consell es faran a les 19.15 hores
La propera sessió es farà al c. Alemanya, seu de l’AV de Via Europa
RESPOSTA: Donada la situació s’ha hagut de fer de forma telemàtica

6. Precs i preguntes
Imma Villaverde, sobre l’edifici okupa desallotjat recentment proposa que Habitatge l’utilitzi
per lloguers, vivenda de protecció oficial i/o s’incorpori al projecte “Lloguem”.
Mónica Reina, fa referència al Parc de Can Boada que necessita millores, no concreta. I
proposa que a l’hora de reivindicar anar junts Llàntia i Via Europa. Indica que la Fira de la
Tardor la faran al Nadal de forma telemàtica.
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Acords i compromisos:
1 Reunió amb policia i mossos d’esquadra per informar de temes diversos
2 Col·locar papereres tram Maxidecor-Mataró Park
3 Organitzar un recorregut pels barris de la Llàntia i Via Europa observant incidències a la
Via Pública
4 Tramitar les incidències que passarà el President de l’Assoc. de veïns de La Llàntia en
document acompanyat de fotografies.
5 Traspassar la problemàtica de les grues aparcades a la Plaça d eles Flors
6 Demanar que es condicioni l’arbrat situat a la Casa de l’Isidre
7 Suggerir a habitatge la possibilitat de condicionar l’edifici desocupat recentment i
aprofitar-ho per lloguer assequible, social, projecte “Lloguem”, etc

S’acaba la sessió a les 22.00 hores
Mataró, 28 d’octubre 2020
Presidenta

Secretària

M. José Pérez Carrasco

Àngels Castillo Campos
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