INFORME ANUAL ANY 2021:
CONSELL TERRITORIAL DE CAMÍ de la SERRA, CIRERA, MOLINS I VISTA ALEGRE
Nombre de sessions realitzades: 4
Mitjana de participació (en tant per cent i en funció dels nomenats): 52%
Sessió 10/03/2021
Sessió 16/06/2021
Sessió 17/11/2021
Sessió 14/12/2021

10/21
09/22
14/21
11/21

48%
41%
67%
52%

TEMES TRACTATS (en funció dels ordres del dia)
Sessió 10 de març
1. Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la sessió del Consell del 16 de desembre de
2020
2. Aprovació de l’Informe anual 2020
3. Entrada en funcionament del Dispositiu de Suport per a la Tramitació Digital.
4. Pla de treball 2021: repàs de temes pendents i temes d’interès que es vulguin tractar al llarg
de l’any
5. Seguiment de la situació dels skaters.
6. Enderroc de l’antiga Escola Bressol del Carrer Muntanya.
7. Sobrevinguts
8. Precs i preguntes
Sessió 16 de juny
1. Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la sessió del Consell del 10 de març de 2021
2. Presentació del projecte Lloguem! Beneficis per a persones propietàries i llogateres
3. Presentació de la Modificació Puntual del Pla General del Sorrall
4. Ubicacions de les àrees recreatives de gossos.
5. Adjudicació del nou contracte de recollida de residus i neteja viària.
6. Renovació membres Consells
7. Sobrevinguts
8. Precs i preguntes
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Sessió 17 de novembre
1.

Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la sessió del Consell del 16 de juny de 2021

2.

Retorn àrea recreativa per a gossos del Parc de Nord

3. La nova mirada de l’OMIC (Oficina Municipal de Informació al Consumidor) en l’atenció a les
persones consumidores.
4.

Nova ordenança de Mobilitat i l’anella ciclista

5.

Sobrevinguts

6.

Precs i preguntes

Sessió 14 de desembre
1. Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la sessió del Consell del 17 de novembre de
2021
2.

Temes a proposta dels membres del Consell territorial:
-

Punts d'informació de l'Ajuntament als barris del nord

-

Actualització de l’estat de gestió del Cap de Cirera

-

Funcionament de la participació als Consells territorials

-

Informació de la campanya de la Plaça de Molins

-

Possibilitat de fer arribar l'autobús a Vallveric

3.

Sobrevinguts

4.

Precs i preguntes

Recull d’acords (segons documents de recull d’acords)
Sessió 10 de març
Aprovar l’acta de la sessió del Consell del 16 de desembre de 2020
Aprovar l’Informe Anual 2020
Enviar el document informatiu del Dispositiu de Suport per a la Tramitació Digital
Quan es mantingui reunions entre l’entitat de skaters i l’Ajuntament les AV de Cirera i Molins
estiguin com interlocutors.
El tècnic de Direcció d’Esports mirarà si és possible posar una cistella de bàsquet antivandàlica a
l’espai Caribú.
Poder donar resposta a l’acord del Consell del 16 de desembre de 2020:
“ El director d’Urbanisme s’informarà de l’estudi semafòric i el reforç de semàfors per millorar els girs
de la cruïlla de la Riera de Cirera al servei de Mobilitat i ho traslladarà als membres del Consell”
Tractar en un proper Consell el tema de la presentació de la Modificació Puntual del Pla General del
Sorrall.
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El president i la vicepresidenta del Consell quedaran amb la Ciutadana IP per anar a veure la
situació de les fàbriques il·legals a la urbanització de Can Marquès.
Sessió 16 de juny
Aprovar l’acta de la sessió del Consell del 10 de març de 2021
La secretària del Consell traslladarà al Servei corresponent que el Centre Esportiu “Piscines El
Sorrall” necessita manteniment principalment del sostre i a nivell de neteja.
La secretària del Consell traslladarà al Servei corresponent que la zona de Can Boada necessita
manteniment a nivell de neteja.
Es mantindrà una reunió amb els veïns del Passatge Doctor Ferran i l’Ajuntament per explicar
l’actuació que es durà a terme per arranjar el desnivell de la vorera.
S’ enviarà informació al Consell sobre la platja de gossos.
El proper Consell serà dimecres 6 d’octubre
Sessió 17 de novembre
No n ‘hi ha
Sessió 14 de desembre
Aprovar l’acta de la sessió del Consell del 17 de novembre de 2021
El president del Consell consultarà si es reobrirà l’OFIAC de Cirera.
Convidar al regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat i/o al cap de les Oficines
d’Atenció Ciutadana per tal que expliquin el nou model i els membres del consell els hi
puguin exposar les necessitats dels barris
Convidar a alguna persona de Serveis Socials per presentar el nou model d’aquest servei.
Portar com a tema a explicar on s’instal·laran els parcs de salut de la ciutat.
Estudiar si es pot posar llum a la part de l’Ajuntament del solar de l’església de Figuera Major
Posar llum a les escales que hi ha entre la carretera de Cirera i l’escola Marta Mata.
Valorar si es pot ampliar la vorera on aparquen els vehicles del carrer Tres Tombs
La representant de l’ Associació de veïns de Cirera enviarà un llistat amb els llocs on cal ubicar
papereres al barri de Cirera.
La substituta de l’ Associació de veïns Vallveric enviarà un llistat amb els llocs on cal ubicar
papereres al barri de Vallveric
L’ Associació de veïns de Vallveric farà una enquesta entre els veïns i veïnes de la urbanització i les
persones treballadores del polígon per tal de conèixer en quins horaris hi ha més necessitat de
freqüència del servei d’autobús.
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NIVELL DE DEBAT DELS TEMES TRACTATS (en quins temes hi ha hagut l’oportunitat de generar propostes i/o
discussió)

En tots els temes que es porten a la reunió del Consell territorial hi ha l’oportunitat de debatre i fer
propostes.
En els que més n’hi ha hagut debat han estat:

Seguiment de la situació dels skaters.
Enderroc de l’antiga Escola Bressol del Carrer Muntanya.
Ubicacions de les àrees recreatives de gossos.
Retorn àrea recreativa per a gossos del Parc de Nord
Nova ordenança de Mobilitat i l’anella ciclista
Punts d'informació de l'Ajuntament als barris del nord
Actualització de l’estat de gestió del Cap de Cirera
Informació de la campanya de la Plaça de Molins
Possibilitat de fer arribar l'autobús a Vallveric

Mataró, març de 2022
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