
CONSELL TERRITORIAL DEL CENTRE-EIXAMPLE-HAVANA

Número sessió: 49

Caràcter: Ordinari

Data: 05/04/2022

Hora: 19.12 h

Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba

Hi assisteixen: 

AV Havana i Rodalies Vocal

AV Havana i Rodalies Vocal

AV Mataró Centre                                                  Vocal

AV Mataró Centre                                                  Vocal

AV Pati de Can Marchal                                                   Vocal

AV Pati de Can Marchal                                                  Vocal

Club Gimnàstic Mataró Vocal

Grup municipal En Comú Podem Vocal

JMD (ciutadà/na a títol individual) Vocal

JLR (ciutadà/na a títol individual) Vocal

PLG (ciutadà/na a títol individual) Vocal

XBC (ciutadà/na a títol individual) Vocal

Laia de Balanzó Cap Secció de Ciutadania i Convivència

Anna Guitart Jimenez Tècnica Jardineria

Núria Moreno Romero Presidenta

Coral Mas Badia Secretària

Excusats:

Associació de la Passió Infantil de Mataró Vocal

Centre Catòlic de Mataró Vocal

Grup municipal PSC Vocal

No assisteixen:

AFA Escola Pia Santa Anna Vocal

Foment Mataroní Vocal

Fundació Didàctica de Catalunya Vocal

Negoci Empresa Mataró Vocal

Grup municipal C’s Vocal

Grup municipal ERC-MES-AM Vocal 

Grup municipal Junts per Mataró Vocal

JRD (ciutadà/na a títol individual) Vocal
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Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del Consell anterior (01/03/2022)

2. Projecte espai recreatiu de Sant Simó

3. Pressupostos participatius

4. Sobrevinguts

5. Precs i preguntes

La secretària excusa la presidenta del Consell que, per motius personals, arribarà una mica més tard. 

També anuncia que serà el seu últim Consell com a secretària ja que canvia de servei.

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del Consell anterior (01/03/2022)

S’aprova l’acta de la reunió de l’1 de març de 2022 per unanimitat.

2. Projecte espai recreatiu de Sant Simó

La cap de secció de Ciutadania i Convivència, la sra. Laia De Balanzó i la tècnica de Jardineria, la sra. Anna

Guitart,  respectivament,  ens  expliquen com ha quedat definitivament  el  projecte  de l’àrea recreativa de

gossos de Sant Simó. 

Actualment el projecte es troba en fase d’exposició pública i properament es licitarà. Una vegada adjudicat

es calcula que s’hi estarà uns 4 mesos treballant.

No es tracta només de fer un equipament nou sinó de reordenar tot l’espai del voltant: millora d’accessos,

il·luminació, bancs, papereres, elements d’agílity, sistema de rec automàtic... El carrer passarà a ser d’un sol

sentit, de sortida de Mataró (només es permetrà l’accés d’entrada fins a la betzinera). S’ampliarà la vorera de

muntanya fins a 3,20 m i es guanyaran 4 places d’aparcament.

El cost del projecte és d’uns 190.000 euros.

El sr. JDM pregunta si la inversió en aquests equipaments queda compensada pels ingressos que es reben...

La sra. Laia De Balanzó comenta que mai queda compensat però s’està treballant molt en el tema del cens

per  aconseguir-ho.  Comenta  que  darrerament  han augmentat  força  els  animals  censats  i  es  continua  en

aquesta línia. També s’està portant a terme un projecte pilot d’smart city correcans fomentant aquest tema.

El representant del Club Gimnàstic Mataró pregunta quantes inspeccions es fan per si tenen xip. La sra. Laia

De Balanzó explica que s’ha estat formant als policies i se’ls ha dotat d’un lector de microxips; el dia 1 de

maig s’incorporaran 2 agents cívics per temes de tinença d’animals; des de l’SPAM tenen un projecte escolar

de tinença responsable ... I s’estan fent moltes actuacions per augmentar el número. Comenta que si tenen xip

vol  dir  que  estan  censats.  Es  preferiria  que  fos  a  la  inversa  però  la  llei  no  ho  permet  i  es  treballa

conjuntament amb els veterinaris.

La representant de l’AVV Havana i Rodalies no acaba de veure que es guanyin 4 places d’aparcament a la

vorera de Sant Simó. Es tornarà a revisar.

S’adjunta projecte executiu.
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3. Pressupostos participatius

La secretària del Consell posa sobre la taula totes les propostes que han arribat per presentar als pressupostos

participatius 2022, tant les que s’han enviat abans de la reunió com les que surten al  moment.  Són les

següents:

Proposta A. Arranjar darrera l’Ajuntament, espai Can Cruzate.

Proposta B. Millora de la coberta i Nau de Can Marfà

Proposta C. Millora dels jardins i voreres i la N-II, des de Can Maitanquis fins a l’antiga Prades

Proposta D. Jardineres a la plaça de Pi i Margall que facin de mur entre la plaça i els habitatges

Proposta E. Fer un parc de salut a la plaça de la Llibertat

Proposta F. Ampliar la zona de jocs de la plaça del gas

Proposta G. Instal·lar pantalles electròniques en llocs estratègics per informar d’activitats i novetats diverses

Proposta H. Arranjar el pati de la Casa de la Palmera per convertir-lo en una plaça pública oberta a la ciutat

Proposta I. Urbanitzar la rotonda del carrer Biada amb ronda de la República i Ronda Prim 

Es fan votacions per escollir les dues propostes que com a Consell presentarem i dues més de reserva per si

les primeres no passen la validació tècnica. El resultat és el següent:

PROPOSTA 1: Proposta H amb 11 vots

Arranjar el pati de la Casa de la Palmera per convertir-lo en una plaça pública oberta a la ciutat

PROPOSTA 2: Propostes B, C i I empat amb 7 vots. Es desempata i s’escull proposta I en segona votació

Urbanitzar la rotonda del carrer Biada amb ronda de la República i Ronda Prim 

De reserva s’escullen les següents: 

RESERVA 1: Proposta B: Millora de la coberta i Nau de Can Marfà

RESERVA 2: Proposta C: Millora dels jardins i voreres de la N-II, des de Can Maitanquis fins a l’antiga

Prades

La secretària del Consell recorda que aquestes propostes, si es validen, es penjaran a la plataforma Decidim i

passaran automàticament a la següent fase. Les que no han sortit es poden demanar igualment com a entitat o

a títol individual però caldrà animar la gent perquè hi doni suports.

4. Sobrevinguts

No n’hi ha. 

5. Precs i preguntes

La representant  de  l’AVV Mataró  Centre  pregunta  si  les  obres  previstes  al  Cargol  només  afecten  a  la

superfície o també a dintre. La presidenta del Consell comenta que només a la superfície.
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La representant de l’AVV Havana i Rodalies recorda que caldria posar algun element a la rotonda de Sant

Simó. La sra. Núria Moreno comenta que s’hi està treballant.

El sr. XBC demana qui supervisa les obres que es fan a Mataró i amb quin criteri. Explica que al Camí del

Mig cantonada amb ronda de Francesc Macià hi ha uns ferros just quan gira el carril bici i és molt perillós.

Demana que quan dissenyin les coses s’hauria d’estar sobre el terreny. La presidenta del Consell explica que

això ja es fa però sempre s’escapa alguna cosa. Hi ha diferents elements sobre la taula pendents de canviar i

es valora molt les aportacions dels ciutadans. Passarem incidència. 

El representant del Club Gimnàstic Mataró obre un debat al voltant de l’anella ciclista: no pot  ser  que

funcioni l’anella ciclista sense un projecte paral·lel: caldria que hi hagués un bicing,  crear aparcaments,

facilitar l’ús del transport públic (preus més econòmics, acceptar més formes de pagament...). Es demana un

plànol  on es  vegin tots  els  aparcament  que s’han perdut  a  Mataró;  també es  demana retirar  del  tot  les

plataformes de les parades dels busos (Ronda Barceló...). Donat que hi ha molts temes al voltant de l’anella

ciclista i la mobilitat s’acorda convocar a algun responsable del servei de mobilitat a la propera reunió.

El representant del grup municipal En Comú Podem comenta que un greu problema de l’Ajuntament és que

no sap explicar les coses que fa. El 99%  de la gent que va als Consells ja està conscienciada de molts temes

però cal arribar a la resta de població, que no se n’assabenten de res. Tothom està d’acord en què el concepte

és positiu però si no s’explica, la gent només veu la part dolenta.

El representant del grup municipal En Comú Podem comenta també que els dos semàfors que hi ha a la plaça

de les Tereses no tenen sentit si ha de ser una zona prioritària de vianants. Això s’ha fet per la pressió de

l’empresa de busos però es contradiu amb els plans municipals. Es passarà nota al servei corresponent.

La presidenta del Consell acaba la sessió agraint la feina feta aquests anys a la secretària del Consell. La

resta de membres s’afegeixen a l’agraïment.

Acords i compromisos

- Aprovar l’acta de la reunió del passat 1 de març de 2022 per unanimitat.

- Adjuntar projecte espai recreatiu Sant Simó

- Presentar les següents propostes als pressupostos participatius 2022:

1. Arranjar el pati de la Casa de la Palmera per convertir-lo en una plaça pública oberta a la

ciutat

2. Urbanitzar la rotonda del carrer Biada amb ronda de la república i Ronda Prim

Reserva 1. Millorar la coberta i Nau de can Marfà

Reserva 2. Millora dels jardins i voreres de la N-II, des de Can Maitanquis fins a l’antiga Prades

- Passar incidència al servei corresponent d’uns ferros que hi ha al camí del Mig cantonada amb Francesc

Macià just quan gira el carril bici ja que pot ser perillós

- Convidar algun responsable de mobilitat al proper consell per parlar de l’anella ciclista i la mobilitat a la

ciutat

- Passar nota dels dos semàfors que hi ha a la plaça de les Tereses, abans d’arribar al Torrent, donat que és

una incoherència si es considera la zona és de prioritat per als vianants
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Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic

- Presentació projecte executiu adequació àrea recreativa gossos plaça Sant Simó

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.25 h.

Presidenta del Consell Territorial Secretària

Núria Moreno Romero Coral Mas Badia

Mataró, 5 d’abril de 2022
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