ACTA CONSELL TERRITORIAL ORDINARI DE VIA EUROPA – LA LLÀNTIA
Número sessió: 20
Caràcter: ordinari
Data: 14 de juny de 2021
Hora: 19.00 h
Lloc: Format Virtual-Zoom
Hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell:

Ciutadana escollida per la presidència (Cèlia Navarro) Via Europa
AAVV La Llàntia (President F.V.R.)
Ciutadana a títol individual (M. Isabel Ortego Lopez)
Ciutadana a títol individual (Mónica Reina)
As. Colla de Diables de la Llàntia (Maria Belén Linares Alseda)
J Assoc. esportiva de l’escola La Llàntia (José Bueno)
M. José Pérez Carrasco
Àngels Castillo Campos

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Presidenta
Secretària

No assisteixen
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell:

Grup Municipal C’s
Grup Municipal ECPM-ECG

Vocal
Vocal

S’excusen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell

Ciutadà escollit per la presidència (Pedro Martínez)
AAVV La Llàntia (Luis Rico Perez)
Ciutadana a títol individual (M. Inmaculada Villaverde Pastor)
As. Colla de Diables de la Llàntia (F.LL.)
Grup Municipal Junts per Mataró (J.V.M.)

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

També assisteixen
Nom entitat/organització/institució
Elisabeth Ruiz
J.Antonio Ricis
Joan Campmajó
Lluís Gibert

Càrrec dins del consell
Regidora delegada d´Espai Públic i Equipaments
Municipals i Gent Grant Activa
Regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i
Forestal
Cap Servei d´Espais Públics
Director/a de Transició Ecològica, Sostenibilitat i
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Espai Públic
Cap de secció de ciutadania i convivència
Com a públic

Laia de Balanzó
Jesús Àlvaro
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del dia 14 d’abril de 2021
Àrees recreatives de gossos
Adjudicació nou contracte de recollida de residus i neteja viària
Renovació membres Consells
Seguiment dels acords i/o demandes anteriors
Sobrevinguts
Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del dia 14 d’abril
de 2021
S’aprova per unanimitat
2. Àrees recreatives de gossos
La presidenta del consell, senyora M. José Pérez Carrasco, presenta a la regidora d’Espai Públic
i Benestar animal, Elisabeth Ruiz, que assisteix junt amb els tècnics Lluís Gibert i Laia de
Balanzó per tal d’explicar la proposta d’àrea recreativa per gossos situada dins del seu territori.
La regidora Ruiz comença agraint l’oportunitat de ser-hi al consell per compartir un projecte
abans de fer-ho realitat. Es pretén donar cobertura a unes necessitats a la ciutat, reordenar uns
espais i així poder millorar la convivència. Ara, els espais públics tornen a tenir rellevància.
Comenta que han començat a treballar en el tema dels espais recreatius; actualment n’hi ha
quatre a la ciutat i en aquest mandat els agradaria duplicar aquests espais. S’ha fer un estudi per
detectar usos consolidats de correcan, possibles propostes d’ubicació...
No totes les àrees recreatives són iguals; n’hi ha de més complicades, com les del centre, que compta amb
espais més reduïts. Per tant, no totes seran iguals i el disseny i elements que incorporaran aniran en funció
d’aquest espai.

Us venim a presentar les nostres propostes per tal que les coneixeu i que pugueu opinar i
presentar modificacions si s’escau.
A Via Europa tenim una proposta que avui no sortirà ja que ho van proposar a Esmandies ja que
els queda molt a prop.
Dóna la paraula a la Laia de Balanzó perquè expliqui en què consisteix aquest Pla de zones
recreatives.
La Laia de Balanzó demana que en Lluís passi la imatge fotogràfica. Afegeix que hi haurà un
procés participatiu.
En Lluís Gibert mostra les imatges on se situen les zones d’esbarjo previstes a la ciutat. Explica
que quan s’està en espais molt oberts en principi era suficient però s’han adonat que a vegades la
lliure circulació pot provocar molèsties. S’han identificar espais per delimitar-los i hagi zones
tancades i que els gossos corrin lliurement, amb fonts, punts de llum, mobiliari tipus agility.
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Mostra les imatges de les propostes per tota la ciutat però se centra en la zona que afecta
pràcticament al barri de Via Europa.
Explica que en el cas de la Llàntia hi ha dos recintes tancats. Per tant, ens fitxarem en el del Parc
Central que és el que us afecta per proximitat a Via Europa. Actualment ja hi ha un lloc de
trobada de mascotes, al costat de la casa Capell. Tenim algunes queixes de persones que fent
exercici passen corrent i els gossos els segueixen. Per tant, el que plantegem és un tancament
perimetral, posant agility, un punt d’aigua i també llum. Com al costat la zona afecta al recinte
de la fira el que es farà és desplaçar-los. Aquest és un espai gran, de 1000-1200m2.
Actualment tenen un horari reduït, horari nocturn, de 8 del vespre a 8 del matí, i que en tancarho guanyaria beneficis en aquest aspecte.
Un altre similar a la realitat del parc Central és el del parc del Nord. També plategem fer
tancament i col·locar mobiliari.
També ens han demanat en una altre consell que en el parc de Can Boada hagi una zona
recreativa pels gossos. És una proposta nova.
La secretària del consell explica el procés participatiu per tal rebre aportacions, altres idees i
consensuar.
L’Àngels Castillo explica que el procés comença justament en el consell territorial, de manera
que tingueu l’oportunitat de fer propostes ja que es considera en sí un òrgan participatiu que
representa a una part de la ciutadania. Per fer-ho extensiu a altres persones que no son del
consell el que s’ha pensat fer és una visita presencial a l’espai del parc central a on us hem
explicat que hi haurà el recinte tancat. Per informar d’aquesta visita es col·locaran cartells als
carrers propers, es contactarà amb els comerços del voltant i amb les escoles més properes, tan a
nivell de direcció com d’ampes.
Mónica Reina intervé per dir que no li sembla be que al parc de Can Boada s’ubiqui un
“pipican”. Avui mateix explica que han fet una demanda a l’ajuntament per tal que s’arrangi i es
millorin les condicions. No contemplen que allà s’hi posi cap pipican ni cap zona recreativa pels
gossos.. De fet, ha enviat una carta a la regidora de participació perquè tingui en compte la seva
aportació.
La regidora Ruiz diu que aquest espai va sorgir perquè ja és un espai de lliure circulació i els
veïns de les Esmandies ho van plantejar. Cal tenir en compte que es vol reordenar l’espai.
Entenem que la millor manera és perimetral l’espai dels gossos per tal que no estiguin per tot
arreu barrejant-se amb d’altres col·lectius. Per tant, el que es fa és millorar la convivència i la
insalubritat.
Laia de Balanzó recull l’explicació.
El regidor Ricis intervé per dir que cal visitar el parc de Can Boada que és un parc naturalitzat i
li agradaria quedar un dia i fer una visita.
Es farà arribar la presentació als membres del Consell
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3. Adjudicació nou contracte de recollida de residus i neteja viària

El regidor de Serveis, Sostenibilitat i Transició Ecològica, Xesco Gomar no pot assistir a aquest
consell i és escusat pel cap de servei d’Espais Públics,.
Comença dient que ha vingut a explicar com ha quedat la licitació del contracte de brossa i la
implementació dels diferents serveis. Demana fer un seguiment i anàlisi de com funciona a
mesura que va avançant la implementació per a poder donar un millor servei alhora que es posa
a disposició del Consell per a qualsevol dubte, queixa o suggeriment.
El Cap de servei d’Espais Públics, el sr. Joan Campmajó, explica que després de presentar els
plecs del contracte el passat novembre, s’han valorat les propostes presentades i ara aquest maig
s’ha adjudicat el contracte amb els tres lots: servei de neteja viària, recollida de residus i neteja
de platges; servei de recollida domiciliaria de voluminosos; i control de qualitat i educació
ambiental.
El passat 1 de juny es va iniciar el contracte amb les tres empreses. Es tracta d’un contracte de 5
anys i es considera de transició per la posada en marxa dels nous serveis de neteja i adaptar-se a
la nova llei que sortirà properament de la Generalitat.
Explica quines han estat les empreses presentades i seleccionades per a cada lot; com s’ha fet la
valoració d’ofertes i els aspectes més rellevants; com s’han dissenyat i dimensionat els serveis;
per últim fa una comparació entre el servei actual i el nou contracte concretament en l’àmbit
d’influència del Consell territorial.
El principal canvi recau en el nombre de freqüències d’escombrada que, en el cas de Via Europa
passa l’escombrada manual i mixta de 4 cops setmanals a fer-se dies alterns incloent festius. I a
la Llàntia de 2-3 cops per setmana a 6 dies per setmana.
Pel que fa al servei de repàs de papereres serà de 6 dies a la setmana als eixos comercials com
ara carrer Irlanda i Alemanya; i un dia a la setmana Els Turons. Aquest servei ja ha començat.
El servei d’aigua a pressió s’augmenten recursos i freqüència. Els aparcaments es netejaran
quinzenalment. Hi haurà reforç per la temporada de caiguda de fulles. Es farà dissabte, neteja
més profunda amb aigua a pressió, a petició dels propis veïns o per iniciativa de l’ajuntament.
Mónica Reina comenta que el preu de la brossa ha augmentat i el servei de nova proposta
comença ara. Demana rotació de la ubicació dels contenidors. A més si la neteja dels contenidors
es farà de nit encara tindrem més soroll. Pregunta quan es netejaran els escocells dels arbres,
quan es farà al carrer Irlanda.
Senyor Campmajó, diu que neteja d’escocells no està contemplat en aquest servei, aquest és un
tema de jardineria. Pel que fa a la rotació de contenidors, entenem que ningú vol tenir
contenidors a davant de casa seva, constantment netejarem contenidors i recollirem
voluminosos. La rotació de la ubicació s’estudiarà però en principi no és possible.
Quico Verjano, comença dient que el paper ho aguanta tot, però reclama que no se li hagi passat
abans la informació i poder-la discutir. Discrepa en la manera de presentar-ho. Diu que no li
sembla be que se li atorgui el contracte a la mateixa empresa que ja ho portava abans, segons ell
no ho feia correctament.
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Jesús Àlvaro manifesta estar d’acord amb el que ha expressat Quico Verjano. Pregunta si seria
molt costos controlar els treballadors.
Lluis Gibert, respon que aquesta licitació comporta un control de qualitat i per tant hi haurà un
seguiment. Hi haurà una empresa que farà auditories per controlar. Per part de l’ajuntament
s’incrementa en personal gràcies a una subvenció per augmentar el control de neteja correcte.
Es farà arribar presentació als membres del Consell on queda tot detallat.

4. Renovació membres Consells
La secretària del Consell, l’Àngels Castillo explica que aquest any, atenent el que diu el reglament de
Participació Ciutadana, toca renovar la meitat dels membres del Consell; concretament els representants
d’entitats i les persones que vénen a títol individual; no pas les associacions de veïns/es. Comenta que
properament rebran les notificacions per donar-los de baixa; en el cas dels representants d’entitats, caldrà
que nomenin nous representants (que poden ser els mateixos) a través de les fitxes que també se’ls
adjuntarà. En el cas dels representants a títol individual, només hi poden optar les persones inscrites al
registre ciutadà i, si hi ha més persones interessades que places, caldrà fer un sorteig de manera que sigui
representatiu per edats, sexe, zona.... La idea és fer el canvi durant l’estiu i començar ja el curs vinent
amb els nous representants.
5. Seguiment dels acords i/o demandes anteriors
La secretària informa que cal donar resposta a una única petició sobre la qual es va parlar molt a la última
sessió. Es tracta de la petició de tancar al trànsit el carrer Sant Sebastià en horaris d’entrada i sortida a
l’escola la Llàntia. Després de parlar amb mobilitat ens indiquen que això no serà possible ja que l’escola
ja disposa d’un espai abans de la pròpia façana on els infants poden esperar i alhora es va fer una
ampliació al propi carrer per tal de facilitar l’accés més segur.
6. Sobrevinguts

En aquest punt s’ha convidat al regidor Ricis ja que estaven molt interessat a saber com poden
aprofitar la proximitat del Turó de Cerdanyola.
Mónica Reina explica que no s’han reunit encara en grup per consensuar-ho entre tots, ja tenen
data de reunió per parlar-ho.
Belén Linares es queixa de la deixadesa de la muntanya,
trencades, que no s’ha netejat fa anys, etc...

de la brutícia, de les baranes

El regidor Ricis intervé dient que el nom propi és Turó de Cerdanyola que era el nom que tenia
abans de fer-se el barri de Cerdanyola. Hi ha interès en la seva conservació, com per exemple
Terra Verda que fa voluntàriament actes de neteja, hi ha ganes de millorar la muntanya. Per part
de diversos col·lectius hi ha interès a treballar en pro de la seva millora. Inclús l’escola de la
Llàntia ha fet accions de neteja. Ell mateix, explica que ha parlat amb propietaris per buscar
col·laboració i posar en ordre el tresor de la muntanya. Podem buscar fórmules per tal que sigui
transitable i tenir espais per fer excursions, plantades d’arbres...S’han plantat alcorques, estic
lluitant però també tinc limitacions, hi ha propietaris que no me deixen obrir camins. De fet,
explica que si es fan camins dons les persones no aniran per altres espais no senyalitzats, també
volem marcar rutes. No és zona perillosa d’incendis.
Belén Linares diu que a l’hivern hi va haver dos incendis, la boca d’incendis estava taponada,
just per sobra de l’autopista.
El regidor respon que justament allà és el límit amb Argentona.
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Es pregunta perquè al costat de la deixalleria sí s’han netejat les “malas herbes”. El regidor diu
que no s’han de denominar com “malas herbes”, que en tot cas són herbes. Que fa uns sis anys
que no es neteja res.
Es qüestiona que una part de la muntanya està neta i l’altra no ho està. El regidor diu que són
percepcions, que la muntanya és naturalitzada. L’Ajuntament de Mataró actua en manteniment
però no pot fer-ho sobre superfície de particulars. Per descomptat que es millorarà però també
cal tenir recursos, que ja els estem buscant. El regidor es compromet a continuar treballant.
Cèlia Navarro intervé per dir que està d’acord en totes les reclamacions que estan fent els
membres del consell i que l’Ajuntament ha de posar de part seva, com per exemple demanat
alguna subvenció.
El regidor diu que hi ha moltes zones a Mataró per les quals s’ha demanat subvenció per
senyalitzar rutes turístiques.
S’acaba la sessió a les 21.30 hores

Acords i compromisos:
1 Enviar les presentacions de les zones recreatives pels gossos i del nou servei de la brossa.
(Enviades les dues presentacions el dia 16 de juny)
Mataró, 14 de juny de 2021
Presidenta

Secretària

M. José Pérez Carrasco

Àngels Castillo Campos
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