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CONSELL de MOBILITAT  

Número sessió: 17 

Caràcter: ordinària 

Data: 17 de juny de 2021 

Hora: 19:00h 

Lloc: Plataforma Zoom 

 

Hi assisteixen: 

Regidor de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment President 

Tècnic del Servei de Mobilitat Secretari 

Assoc. Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme (AGIM) Vocal 

Bombers de la Generalitat Vocal 

Sindicat treballadors autònoms del taxi de Catalunya Vocal 

Associació de la passió infantil de Mataró Vocal 

Grup territorial BACC Mataró Vocal 

Associació de veïns Peramàs-Esmandies Vocal 

ONCE Vocal 

Associació per la Cultura i la Cohesió “Mataró Cultural” Vocal 

Associació de veïns del Pati de Can Marchal-Eixample Vocal 

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró Vocal 

Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) Vocal 

Avanza Movilidad Integral, SL (Mataró Bus) Vocal 

Sagalés Vocal 

 

També hi assisteixen: (en cas que hi assisteixi tècnics, experts o membres d’altres consells.) 

Càrrec de la persona i organització a la que pertany 

Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic Aj. de Mataró 

Sotsinspector Policia Local Aj. de Mataró 

Responsable de l’Àrea de Mobilitat PUMSA 

Cap del Servei de Mobilitat Aj. de Mataró 

Tècnic del Servei de Mobilitat Aj. de Mataró 
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S’excusen: 

Negoci Empresa Mataró (NEM) Vocal 

Associació per a la promoció de transport públic (PTP) Vocal 

Gremi de Constructors i Promotors d'obres de Mataró i comarca Vocal 

Grup municipal Junts per Mataró Vocal 

 

No assisteixen: 

Som Mobilitat Vocal 

Associació de veïns Mataró Centre Vocal 

UGT Unió General de Treballadors Maresme Vocal 

Fundació Mutual de Conductors  Vocal 

SABA Vocal 

Empresa Casas S.A. Vocal 

Gremi d'Hostaleria i turisme de Mataró i Maresme Vocal 

RACC Vocal 

Comitè d'empresa CTSA Mataró Bus Vocal 

Elite Taxi Mataró Vocal 

Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme Vocal 

Associació de veïns del Palau Vocal 

Associació de veïns de Pla d'en Boet-El Rengle Vocal 

Grup municipal PSC Vocal 

Grup municipal En Comú Podem Vocal 

Grup municipal ERC Vocal 

Grup municipal Ciutadans Vocal 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió anterior. 

2. Renovació membres del Consell.  

3. Programació de les obres de reurbanització del Camí Ral.  

4. Mataró ciutat 30 km/h, nous límits de velocitat.  

5. Anella ciclista.  

6. Altres informacions:  

- Ordenança de Mobilitat.  

- Servei d’Autotaxi desprès de la finalització de l’Estat d’Alarma.  
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- Contractes de manteniment de Mobilitat.  

- Projecte millora de la mobilitat al Polígon Industrial de Pla d’en Boet.  

7. Precs i preguntes. 

 

 

Desenvolupament de la reunió: 

A les 19.08 hores, comença la sessió en primera convocatòria, amb quòrum suficient. 

 

En el punt 1 s’ha constatat que l’acta de la reunió anterior havia estat enviada als vocals, i aquesta 

queda aprovada.  

 

En el punt 2 la cap del Servei de Mobilitat explica el procés de renovació dels membres del Consell, 

esperant poder comptar novament amb la seva participació. El representant de l’ONCE s’acomiada del 

Consell ja que es jubilarà en breu,  i es presenta el nou representant de l’AGIM. 

 

En el punt 3 el director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic explica a grans trets el 

projecte de reurbanització del camí Ral, tram entre el c. de la Cooperativa i el c. de Lepant, aprofitant 

que la companyia municipal Aigües de Mataró ha de realitzar obres de renovació del clavegueram. 

Explica que en base a la jerarquia de prioritats de vianant, bicicleta/patinet, transport públic i vehicle 

privat, es fa una redistribució de l’espai disponible, deixant només un carril estret de circulació i un 

carril ciclista en sentit contrari. L’inici de les obres és previst pel 12 de juliol i tindran una durada 

prevista de 8 mesos. Es mirarà de mantenir el major temps possible la cruïlla oberta des del c. de Cuba 

al c. de Cosme Churruca. 

El representant i gerent de Avanza Movilidad Integral SL (Mataró Bus) pregunta sobre l’amplada 

d’aquest carril estret d’uns 2,20 m, al que el director li respon que cal comptar també amb l’espai de la 

rigola i del carril ciclista donada la freqüència d’un bus cada 20 minuts es assumible compartir l’espai.  

La representant del Sindicat de treballadors autònoms del taxi de Catalunya informa que és important 

l’accés al carrer de Cosme Churruca ja que hi ha una parada de taxis, així com pregunta si es mantindrà 

el ressalt a la cruïlla. Se li respon que es mirarà de tenir oberta la cruïlla el màxim temps possible, i que 

hi ha un gual de vehicles a l’entrada del c. de Cosme Churruca.  

El representant de Negoci Empresa Mataró exposa que ara al camí Ral ja hi ha retencions de trànsit que 

provoca contaminació, i proposa una bona comunicació de les obres per evitar embussos. El Regidor 

delegat d´Administració, Bon Govern i Mobilitat respon que s’informarà amb temps i senyalització 

suficient. 

El representant de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya pregunta per què s’acota el 

tram de l’actuació des del c. de la Cooperativa i no des del c. de Sant Valentí o ronda de Francesc 

Macià, on hi ha cotxes damunt la vorera de forma tolerada. El director de Transició Ecològica, 

Sostenibilitat i Espai Públic li respon que és per aprofitar l’oportunitat de les obres de AMSA, i la cap 

del Servei de Mobilitat li informa que amb la implantació de l’anella ciclista es trauran els aparcaments 

de la vorera remuntable.  

El representant de Negoci Empresa Mataró pregunta si la N-II està traspassada a Mataró, ja que 

considera que part del trànsit del camí Ral hauria d’anar a aquesta via, i de la N-II a les rondes,  al que 

el director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic respon que a l’estiu del 2020 es va fer el 
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traspàs. El Regidor delegat d´Administració, Bon Govern i Mobilitat afegeix que a partir de l’1 de 

setembre l’autopista passarà a ser gratuïta i això ha de permetre passar més trànsit a la ronda i pacificar 

la N-II. 

El representant de Negoci Empresa Mataró pregunta si amb el carril estret del camí Ral no hi hauria 

problemes amb grues o vehicles de bombers. La cap del Servei de Mobilitat respon que ja s’ha valorat, 

que no hi ha separació física dels dos carrils i que ja hi ha coordinació amb bombers per fer proves si 

s’escau. 

El representant i gerent de Avanza Movilidad Integral SL (Mataró Bus) exposa la responsabilitat de 

l’autobús si aquest envaeix una mica el carril ciclista o tenen algun contacte amb un vianant. 

El representant de l’Associació per la Cultura i la Cohesió “Mataró Cultural” exposa en la mateixa línia 

del representant de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, si no es poden treure els 

vehicles de damunt la vorera al camí Ral i posar jardineres, per suavitzar l’ambient. El Regidor delegat 

d´Administració, Bon Govern i Mobilitat respon que d’aquí no res s’implantarà l’anella ciclista.  

El representant de l’ONCE proposa fer una reunió per tractar el tema dels encaminaments i paviments  

previstos en l’obra de reurbanització, al que se li contesta afirmativament. El representant de l’AGIM 

també sol·licita que es vetlli aquest tema. 

El representant de Negoci Empresa Mataró pregunta si hi haurà separació física entre el carril bici i 

l’espai de plataforma pels vianants, al que el director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai 

Públic li respon que s’opta per una línia de mobiliari urbà. 

El representant de l’Associació per la Cultura i la Cohesió “Mataró Cultural” exposa que caldrà fer un 

seguiment de cap a on es derivarà el trànsit del camí Ral.  

 

En el punt 4 la cap del Servei de Mobilitat explica la nova regulació de límits de velocitat a les vies 

urbanes en funció del nombre de carrils, i les actuacions previstes de senyalització, semaforització, 

transport públic i sensibilització amb radars pedagògics. L’inspector de la Policia Local completa la 

informació que de moment s’ha fet una actuació continguda de control de la velocitat, controlant les 

vies de 50 km/h. Després de la campanya del radar pedagògic, es posicionarà de forma molt visible el 

control radar i finalment es passarà  a l’acció sancionadora.  

El representant de l’Associació de la passió infantil de Mataró pregunta si el radar no serveix per als 

patinets, que son els que més velocitat agafen, al que l’inspector de la Policia Local li respon que es fa 

una campanya per a aquesta tipologia de vehicles i ginys. 

La representant del Sindicat de treballadors autònoms del taxi de Catalunya pregunta sobre la possible 

reducció de velocitat de l’avinguda de Lluís Companys de 50 a 30 km/h, i si es poden treure passos de 

vianants a nivell de vorera. La cap del Servei de Mobilitat respon que l’objectiu és baixar la velocitat en 

general, pel que cal implementar diverses mesures de reducció de velocitat i que a l’avinguda de Lluís 

Companys es farà un canvi en el carril bicicleta i previsiblement s’implantarà carril bus-taxi.   

El representant de l’Associació per la Cultura i la Cohesió “Mataró Cultural” considera més endavant 

que tant de bó tots els passos de vianants fossin a nivell de vorera.  

 

En el punt 5 el Regidor delegat d´Administració, Bon Govern i Mobilitat exposa el plànol de l’anella 

ciclista prevista a implementar a tall de recordatori, i que s’ha avaluat que l’impacte en l’aparcament 

sigui mínim. El tècnic de Mobilitat explica que els nous trams connecta els trams existents així com es 

situen a llocs on pot haver major demanda d’ús.  
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En el punt 6 el Regidor delegat d´Administració, Bon Govern i Mobilitat explica la recuperació 

progressiva del servei d’autotaxi durant el mes de juny, donada la fi de l’estat d’alarma. 

La cap del servei de Mobilitat explica la situació de licitació dels contractes de senyalització horitzontal 

i vertical, i del manteniment i millora dels sistemes de regulació del trànsit i de la xarxa de 

comunicacions per fibra òptica. 

El representant de l’Associació per la Cultura i la Cohesió “Mataró Cultural” exposa que hi ha molts 

miralls panoràmics a les cruïlles que es troben mal orientats. 

La cap del servei de Mobilitat explica que el període d’al·legacions al text d’aprovació inicial de 

l’Ordenança de Mobilitat es fins el 30 de juny, i que al portal de transparència hi ha el tractament al 

procés participatiu inicial de l’avantprojecte, donant resposta a diverses qüestions plantejades.  

El representant de l’Associació de la passió infantil de Mataró exposa que hi ha molts defectes en el 

paviment de les calçades, al que el Regidor delegat d´Administració, Bon Govern i Mobilitat respon 

que varen heretar una ciutat molt malmesa de l’època de crisis amb molta mancança en manteniment 

que ara s’ha de recuperar. 

 

En el punt 7 el representant de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya exposa les 

següents consideracions: 

- Disconformitat amb la bonificació als aparcaments municipals per facilitar l’accés amb vehicle 

privat al centre escolar 

- Disconformitat amb l’afirmació que cal traure els passos de vianants a nivell de vorera, ja que 

per la seva part n’ha demanat més 

- Atès que la Diputació reurbanitzarà la carretera de Valldeix, demana que des del municipi es 

revisi el projecte i demana que hi hagi voreres 

- Demana que s’expliqui en una sessió el projecte ATMOOS de camins escolars 

- Pel que fa a l’urbanisme tàctic, demana que s’amplïi la vorera a l’avinguda de la Gatassa 

darrera l’escenari del Parc de Cerdanyola. 

El representant de Negoci Empresa Mataró considera que cal més senyalització a l’autopista que indiqui 

‘Mataró Centre’, ja que ara només està indicat a la sortida Mataró Oest. També que cal una gestió dels 

semàfors que detecti la demanda del trànsit per tal que quan no n’hi hagi, els vianants tinguin més 

temps de verd. 

El representant de l’AGIM exposa que no hi ha reserves d’estacionament per a persones amb mobilitat 

reduïda en alguns equipaments, com poden ser el camp de futbol del camí del Mig, i les pistes 

esportives adjacents, així com al Museu de Mataró. Demana també que es faci un control més exhaustiu 

de l’ús fraudulent de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat. 

Es respon que es recullen les peticions exposades. 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.48 h. 

Mataró, 17 de juny de 2021 

 

President 

Juan Carlos Jerez 

Regidor delegat d´Administració, Bon Govern i Mobilitat 


