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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE CAMÍ DE LA SERRA, CIRERA, MOLINS I VISTA ALEGRE  

Número sessió: DESENA 

Caràcter: ORDINÀRIA 

Data:  06 DE FEBRER DE 2018 

Hora: 19.00 h  

Lloc: Espai 3-4 del Centre Cívic Molins 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Juan Carlos Jerez Antequera President 

Representant de l’Associació Cultural i d’esbarjo Mestre del Gai saber Vocal 

Ciutadà R.M. Vocal 

Representant del Grup Municipal CIU Vocal 

Representant del Grup Municipal PSC Vocal 

Representant del Grup Municipal Cs Vocal 

Elisenda Solé Secretària 

 

També hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Cap del Servei d’ Espais Públics Convidat 

Cap d’àrea de gestió del Servei d’espais Públics Convidat 

President de l’AV de Vista Alegre Convidat 

 

S’excusen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Representant del Grup Municipal ICV-EUiA                                                                      Vocal 

Representant del Grup Municipal  PPC                                                                         Vocal 

Representant del Grup Municipal  VOLEMataró                                                   Vocal 

Ciutadà DC Vocal 



 

 2

L’ordre del dia és:  

1. Presentació dels nous membres del Consell 

2. Seguiment de les obres d’ arranjament de la zona d’estacionament del Triangle Molins 

3. Aprovació de l’Informe Anual 2017 del Consell Territorial 

4. Propostes pel Pla de Treball 2018 del Consell Territorial. 

5. Elecció membres del Consell de Ciutat.  

6 Informacions varies:  

- Estat del procés dels pressupostos participatius: període de votacions del 2 al 22 de febrer. 

-       Agència Municipal de Suport a l’ Associacionisme i Punt del Voluntariat 

-       Web equipaments cívics  

7 Seguiment demandes 

8 Sobrevinguts 

9    Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

La sessió s’inicia en segona convocatòria a les 19.15 h.  

1. Presentació dels nous membres del Consell 

La secretària del Consell presenta al ciutadà R.M. i al Representant de l’Associació Cultural i d’esbarjo Mestre del 
Gai saber el nou President del Consell.  

 

2. Seguiment de les obres d’ arranjament de la zona d’estacionament del Triangle Molins 

El cap del servei d’espais públics explica que el projecte d’ arranjament de la zona d’estacionament del Triangle 
Molins està en fase d’exposició pública. Va estar aprovat per decret el 12 de gener de 2018. 

També comenta que es preveu que hi hagin unes 370 places d’aparcament que les obres costaran uns 198.000 
euros  Està previst que les obres comencin cap a la segona meitat d’abril i que acabin a finals de juny. 

També es farà un correcan tancat, a la part nord del triangle amb font d'aigua, llum, mobiliari d' agility, bancs i 
papereres. 

L' asfaltat del aparcament esta previst fer-lo per fases  per no treure tantes places d’aparcament a la vegada. 

 

3. Aprovació de l’Informe Anual 2017 del Consell Territorial 

La secretària del Consell presenta l’Informe, que s’havia enviat als membres del Consell amb anterioritat. 
L’Informe s’aprova per assentiment. 

 

4. Propostes pel Pla de Treball 2018 del Consell Territorial. 

S’aprova la proposta de calendari de celebracions dels Consells Territorials presentada. 
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També s’ acorda que un cop es tingui data per celebrar el Consell Territorial, la secretària del mateix enviarà un 
correu als seus membres perquè facin propostes  de l’ordre del dia, i aquestes s’afegiran a les proposades pel 
President i la secretària.   

El President del Consell explica que els Consell Territorials han de ser un lloc on es treballin temes del barri, 
demandes que afectin al barri i no només reunions informatives.  

L’objectiu és que les AAVV hi formin part per treballar de forma conjunta i poder fer millores. Cal mirar quin és el 
problema de perquè no assisteixen i trobar una solució. Es vol reunir-se amb les AAVV per saber quina és la seva 
queixa i solucionar-ho.  

El representant del Grup Municipal Cs opina que cal promoure que les AAVV vinguin als Consells. I la 
Representant del Grup Municipal PSC diu que cal ajudar a les entitats perquè el treball que fan sigui més fàcil. 
Cal donar-lis suport ja que fan una tasca que hauria de fer l’Ajuntament si elles no la duguessin a terme. 

El President del Consell diu que hi ha les eines per donar aquest suport, i que és important facilitar el treball de 
les entitats fent que la burocràcia sigui més àgil i facilitadora. 

 

5. Elecció membres del Consell de Ciutat.  

S’elegeixen com a representants del Consell de Ciutat al Ciutadà R.M. i al substitut de l’ Associació Cultural i 
d’esbarjo Mestre del Gai saber.  

S’acorda que se’ls enviarà informació sobre què és el Consell de Ciutat, què representa ser membre del Consell 
de Ciutat i cada quan es celebra aproximadament.  

 

6. Informacions varies:  

� La secretària del Consell recorda que el període de votacions dels Pressupostos Participatius és del 2 al 22 de 
febrer. Dóna a cada un dels membres un tríptic amb la informació de les propostes que es poden votar i els 
punts d’informació i votació.    

� Agència Municipal de Suport a l’ Associacionisme i Punt del Voluntariat: 

La secretària del Consell explica que el passat 18 de setembre l’oficina de l’ Agència  Municipal de Suport a 
l’Associacionisme i Punt del Voluntariat  es va traslladar al Centre Cívic Cabot i Barba (Plaça de Miquel Biada, 5). 
El canvi d’ubicació respon a la voluntat d’acostar el servei a les entitats i oferir un assessorament més proper. Els 
assessoraments i l’atenció personalitzada a les entitats es realitzen els dimarts i dijous de 9 a 14 h amb cita 
prèvia. participacio@ajmataro.cat. 

S’acorda enviar l’enllaç del Portal d’entitats i tota aquella informació que s’hi pot trobar i que pot ser útil per les 
entitats. 

� Web dels equipaments cívics  

La secretària del Consell explica que la web d’ equipaments cívics es la web municipal que serveix per la difusió 
de les activitats periòdiques que fan les entitats en els Centres Cívics, i les dades de contactes de les entitats que 
estan ubicades als Centres Socials .  

El que s’hi pot trobar és:  

- Informació al detall de tots els Centres Cívics (serveis que hi ha, fotos de tipus d’espais, dossier ampliat de 
tots els espais i característiques tècniques). 

- Informació dels equipaments que depenen de l’ Agència de Suport i Serveis a les Entitats, amb adreça i les 
entitats que en fan ús.  

-  Agenda d’activitats fixes de cada centre (hi ha la opció de fer cerca per centre o tipus d’activitat). Només es 
posa la informació que es fa en els centres cívics.  

- Per promocionar les activitats puntuals cal fer-ho a través de l’agenda del Portal d’entitats. En la mateixa web 
es facilita l’enllaç.    
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- En la web també hi ha l’enllaç per sol·licitar un espai i  les condicions per muntar una exposició.  

Enllaç: Xarxa d’Equipaments Cívics  o    http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/XEC/index.html 

S’acorda enviar l’enllaç al Web dels equipaments cívics i tota aquella informació que s’hi pot trobar i que pot ser 
útil per les entitats 

 

7. Seguiment demandes 

No n’hi ha  

8. Sobrevinguts 

No n’hi ha  

9. Precs i preguntes 

No n’hi ha  

 

La sessió finalitza a les 20. 15 h. 

Acords i compromisos:  

� S’acorda enviar informació a les dues persones elegides com a representats al Consell de Ciutat informació 
sobre què és el Consell de Ciutat, què representa ser membre del Consell de Ciutat i cada quan es celebra 
aproximadament.  

� S’acorda enviar l’enllaç del Portal d’entitats i tota aquella informació que s’hi pot trobar i que pot ser útil per 
les entitats. 

� S’acorda enviar l’enllaç al Web dels equipaments cívics i tota aquella informació que s’hi pot trobar i que pot 
ser útil per les entitats. 

� S’ acorda que un cop es tingui data per celebrar el Consell Territorial, la secretària del mateix enviarà un 
correu als seus membres perquè facin propostes  de l’ordre del dia. 

 

Documentació de la sessió: 

� Informe Anual 2017. 

� Pla de treball anual 2018 

� S’entrega tríptic amb la informació de les propostes dels Pressupostos Participatius que es poden votar del 2 
al 22 de febrer 2018 i els punts d’informació i votació.    

 

 

President                                                                                                    Secretària 

Juan Carlos Jerez Antequera                                                                  Elisenda Solé Català 

 

Mataró, 6 d febrer de 2018. 


