CONSELL TERRITORIAL DE PLA D’EN BOET - PERAMÀS de

Número sessió: 27
Caràcter: Ordinari
Data: 27 de febrer de 2018
Hora: 19.10 h
Lloc: Casal de Barri Peramàs-Esmandies
Hi assisteixen:
Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies
Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies
Assoc. de veïns de Pla d’en Boet
Assoc. Esportiva Boet Mataró
Grup Municipal CIU
Grup Municipal ERC-MES-AM
Grup Municipal PPC
APR (ciutadà/na a títol individual)
EAP (ciutadà/na a títol individual)
JAOO (ciutadà/na a títol individual)
Araceli Calvillo
Francesc X. Sànchez Moragas
Francesc Gómez Moreno
Marisa Merchán Cienfuegos
Coral Mas

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Coordinadora Espai Jove Pla d’en Boet
Assessor jurídic Àrea d’Acció Social
Tècnic Serveis Territorials i Sostenibilitat
Presidenta
Secretària

S’excusen:
Assoc. de veïns de Torre Llauder
Grup Municipal PxC
Grup Municipal Volem Mataró

Vocal
Vocal
Vocal

No assisteixen:
Assoc. de veïns de Pla d’en Boet
Unió de Botiguers de Mataró
Grup Municipal CUP-PA
Grup Municipal C’s
Grup Municipal PSC-CP
JJPB (ciutadà/na a títol individual)

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vicepresidenta
Vocal
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Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del consell
2. Aprovació Memòria Anual 2017 i Pla de Treball 2018-02-28
3. Programació 2n trimestre Espai Jove
4. Informació sobre antenes i la seva repercussió a la salut
5. Control de plagues de rates i coloms
6. Informacions:
-

Seguiment pressupostos participatius

-

Mostra d’Entitats de Mataró

-

Formació Agència

7. Seguiment demandes
8. Sobrevinguts
9. Precs i preguntes

Abans d’iniciar la reunió la presidenta del Consell proposa fer una ronda de presentacions, ja que hi ha
diversos membres que, ja sigui per què són nous o perquè són suplents i no havien vingut anteriorment,
no es coneixen entre ells.
Tot seguit, s’inicia la reunió alterant l’ordre d’alguns punts de l’ordre del dia.

3.

Programació 2n trimestre Espai Jove

La presidenta del Consell presenta l’Araceli Calvillo, responsable de l’Espai Jove Pla d’en Boet, que ens
ve a presentar la programació del segon trimestre.
L’Araceli introdueix el tema parlant dels quatre espais joves que tenim a la ciutat: Cerdanyola,
Rocafonda-El Palau, Pla d’en Boet i La Llàntia. Reparteix fulls informatius amb la programació d’aquest
trimestre i destaca tres actes propers: 28/02, a les 18.00 h a Pla d’en Boet, inauguració de l’exposició del
taller fotogràfic sobre les emocions a partir del retrat; la idea és, més endavant, portar l’exposició al
Centre Cívic Cabot i Barba; el 06/03, en motiu del Dia de la Dona, a Rocafonda, màster class de pingpong amb Gàlia Dvorak; el 09/03, a partir de les 18.00 h, inauguració del nou Espai Jove de Cerdanyola,
que comptarà amb un concert de rumba catalana.
L’EAP llença la idea sobre la necessitat de què els espais joves i els espais de gent gran s’interrelacionin.
La presidenta del Consell explica que des dels espais joves es treballa molt aquesta vessant
intergeneracional i posa l’exemple de La Llàntia, on els joves han començat a treballar amb la gent gran i
aprenen uns dels altres.
L’APR pregunta si hi ha alguna memòria o més informació sobre el tipus d’usuaris dels Espais Joves.
L’Araceli explica que s’atenen joves de 12 a 25 anys; l’any 2017 es van atendre 310 joves durant el curs;
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en el cas de Pla d’en Boet, que té una antiguitat de 5 anys, hi ha 58 joves inscrits i diàriament n’hi
assisteixen uns 3. Està obert de dimarts a dissabte, de 16.30 a 20.30 h.
El representant del grup municipal CIU pregunta si donada la proximitat amb el casal d’avis, mantenen
algun tipus de relació, ja que a Barcelona hi ha diverses experiències que funcionen molt bé. L’Araceli
diu que s’intenta (s’han fet jocs de taula intergeneracionals...) tot i que els interessos són molt diferents.
La presidenta del Consell comenta que potser Pla d’en Boet encara ha de donar aquest pas però en general
s’està treballant el tema i ja s’han dut a terme diferents iniciatives com el programa Radars de La Llàntia.

4.

Informació sobre antenes i la seva repercussió a la salut

La presidenta del Consell presenta a Francesc Gómez i Francesc X. Sànchez, que ens parlaran sobre les
antenes i la seva repercussió en la salut.
Francesc Gómez comença explicant que a Pla d’en Boet hi ha tres antenes: una a Camí de Mig (amb
Telefònica i Yoigo); una altra a la plaça de l’alcalde Serra i Xifra (Vodafone) i una altra a Miquel Biada
(Orange). Explica que hi ha un control molt exhaustiu sobre les antenes a Mataró. L’últim estudi és del
2014 al barri de Molins, a petició de l’AV i les escoles (n’hi ha dos més de previs).
Explica que a Mataró hi ha 12 mesuradors continus tot el dia i totes aquestes mesures són públiques.
També n’hi ha 2 de portàtils.
El representant del grup municipal CIU pregunta si realment la normativa de la Generalitat en aquesta
matèria era més avançada que la de l’Estat; en Francesc G. comenta que sí, que preveia un sistema molt
pràctic on quedava molt clar si es complia o no la normativa, però l’Estat la va tombar. Explica que la
competència per regular l’espai radioelèctric és únicament de l’estat; si es volgués canviar algun panel de
lloc, sí que caldria demanar llicència d’obres a l’Ajuntament però aquest no té cap mena de competència
per la configuració.
Comenta també que la normativa obliga a fer mesures, i per tant a emetre un informe, quan hi ha un
centre docent en un radi de 100 m².
El representant del grup municipal ERC-MES-AM pregunta per la propietat dels mesuradors; dels 12 que
hi ha, 10 són de la Generalitat i 2 de l’Ajuntament.
La representant de l’AV Peremàs-Esmandies comenta que caldria contrastar les mesures dels operadors
amb els mesuradors de l’Ajuntament per assegurar que les dades coincideixin. En Francesc G. comenta
que és molt complicat comparar-ho perquè les mesures són en moments diferents; no obstant, comenta
que són força reals i ens donen una referència ja que els resultats són propers.
També comenta el tema de la potència, que ha canviat força respecte fa tres anys; diu que hi ha moltes
bandes ocupades, amb 4 o 5 sistemes, i cada sistema té una portadora com a mínim; per tant, la potència
és més gran.
El representant de l’AV Peramàs-Esmandies comenta que aquestes instal·lacions requereixen molta
refrigeració i aquests sistemes poden provocar casos de legionel·losi. En Francesc G. diu que actualment
no hi ha cap torre de refrigeració a dintre el nucli de Mataró; diu que n’hi ha 3 o 4 a la Procter però estan
molt controlades. Tot i així, explica, qualsevol sistema que escalfi aigua per sobre els 30ºC pot provocar
un focus de legionel·losi.
El representant del grup municipal ERC-MES-AM pregunta si es considera que els 14 mesuradors són
suficients. En Francesc G. diu que Mataró està tot cobert, i si n’hi haguessin més, tampoc aportarien
massa més informació. El representant d’ERC pregunta a partir de quina potència és perjudicial; li
responen que per sobre els 28 v/m, però normalment, sempre estem molt per sota. Per últim, el
representant del grup municipal, pregunta si la normativa s’ha fet més restrictiva al llarg dels anys.
Responen que s’ha mantingut.
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En Francesc X. Sànchez comenta les diferents Webs on es pot trobar informació actualitzada sobre el
tema, com la de Governança Radioelèctrica; l’enllaç al tràmit per a poder sol·licitar el mesurament d’un
camp electromagnètic; també les fitxes de les lectures a les escoles de Camí del Mig, El Tabalet i Torre
Llauder, tant dintre com fora les aules; algunes fotos sobre antenes instal·lades a la plaça de Santa Anna...
La representant de l’AV Pla d’en Boet comenta que tot això són estudis i és molt recent per a saber els
efectes que podem tenir d’aquí uns anys.
El representant del grup municipal CIU pregunta si una antena pot provocar vibracions en un vidre situat
a uns 30 m i si pot ser perjudicial. En Francesc G. diu que es tractaria d’una ona acústica i no
electromagnètica i seria molt complicat percebre-ho, més aviat seria un taller o un aire condicionat
proper.

5. Control de plagues de rates i coloms
En Francesc X. Sànchez inicia aquest punt comentant que s’inverteix molt de temps i diners en aquest
tema i no es veuen els resultats.
En primer lloc, parla de les rates; diu que quan es veuen pel carrer és just quan s’ha fet el tractament i per
tant van desorientades; sinó, no acostumen a ser tan visibles. Comenta que n’hi ha de molts tipus (rata
comuna, rata negra...) i no es poden eliminar, sinó que s’han d’anar controlant. Per fer-ho, tenim un
contracte amb l’empresa Lokimica, SA, per dos anys i que suposa una despesa de 132.000 €. Aquesta,
utilitza productes actius dels autoritzats amb atractius alimentaris diferents; es van canviant els principis
actius perquè no s’hi acostumin i hi hagin resistències. Diu que es fa un control rutinari més altres
controls puntuals. Cada dia, aquesta empresa revisa el sistema de clavegueram, marcant de color blanc
una X o un O, segons si hi ha rates o paneroles, respectivament.
El control de plagues es fa tant en edificis municipals (rates, escarabats...) com en espais públics
(vespes...). Ha calgut fer una ampliació de contracte degut a la major presència del mosquit tigre, zika,
dengue i chikungunya. Explica que si hi ha una persona que ve de fora afectada per un d’aquest mosquits,
es combaten tots els mosquits que hi ha en un radi de 100 m² al voltant de la casa.
Explica que el control és integral, utilitzant el mínim possible de producte químic i s’actua d’acord amb
les zones de risc. Es fa tota una campanya de recomanacions per a la ciutadania i quan hi ha algun avís
per part dels ciutadans, actuen molt ràpid i fins i tot l’empresa es posa en contacte amb el ciutadà.
Existeix una aplicació d’aquesta empresa, que va guanyar un concurs, i que permet tenir totes les
clavegueres geolocalitzades.
Dóna algunes dades sobre els avisos rebuts a Via Pública (167 per rates, 122 per paneroles i 50 d’altres);
gràfiques amb el total d’avisos per mesos, mapes amb totes les incidències per sectors a la ciutat;
comenta que hi ha el programa Salut i Veïnatge que funciona de pont entre l’Ajuntament i els ciutadans
pel que fa a l’assessorament en salut pública...
Pel que fa als coloms tampoc es poden eliminar; per tant, s’intenten mantenir els nivells de manera que no
provoquin molèsties. Alguns Ajuntaments han utilitzat anticonceptius però el mètode no és massa eficaç.
A Mataró s’ha optat per la captura: es situen els punts problemàtics i un cop al trimestre, l’empresa fa la
captura.
La representant de l’Associació Esportiva Boet Mataró pregunta què s’ha de fer amb la gent que els dóna
menjar. En Francesc X, comenta que la nova normativa de tinença d’animals ho regula; en el cas dels
coloms, no està permès donar menjar; en canvi, per poder alimentar els gats, s’haurà d’haver fet una
formació, seguir uns criteris i obtenir el carnet d’alimentador de gats. L’APR pregunta si hi ha algun
precedent, i si hi ha garantia dels resultats. En Francesc X diu que ja es fa en altres llocs, i que no es tracta
de prohibir per prohibir sinó de regular-ho. Afegeix que aquest any hi haurà un programa de subvencions
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per colònies de gats per tal que els voluntaris de les entitats proteccionistes puguin seguir-ho fent, de
forma correcte i amb incentiu econòmic. Per acabar, comenta que hi ha 70 colònies de gats.
Respecte les cotorres, es tracta d’una espècia invasora que cal anar eliminant; per tant, es fan captures i es
retiren els ous. El mateix passa en el cas dels gavians.
En Francesc X, informa de les diferents formes que té el ciutadà per a avisar de l’existència d’aquestes
espècies: el 010, la bústia ciutadana o el telèfon de salut pública.
La representant de l’AV Pla d’en Boet pregunta si a l’estiu hi ha un reforç per les rates del front marítim,
sobretot les que estan cap a la zona del Parc de Mar. En Francesc X. diu que sí.
El representant del grup municipal CIU comenta que, en el cas dels mosquits, és difícil controlar les
basses particulars però pregunta si, amb els gerros del cementiri, que cada vegada que plou s’omplen, no
es pot fer res... En Francesc X. comenta que en el reglament del cementiri està previst i s’haurien de
retirar.

1.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del consell

S’aprova l’acta de la darrera sessió per unanimitat.

2.

Aprovació Memòria Anual 2017 i Pla de Treball 2018-02-28

La secretària el Consell recorda que a principis d’any és el moment d’aprovar l’Informe Anual i el Pla de
Treball 2018. Es tracta de dos documents importants; el primer consisteix en un recull de tot el que s’ha
fet durant l’any: dades de participació, temes tractats, acords presos... En aquest cas, si ningú té cap
objecció, es passaria a la seva aprovació.
Pel que fa al Pla anual, cal pensar com volem organitzar el Consell aquest any; per això, s’ha fet una
proposta de dies de reunió i temes a tractar (que han sortit del propi Consell). La presidenta del Consell
fa una lectura dels temes; dos d’ells (antenes i repercussió sobre la salut i control de plagues) els retirem
perquè ja els hem tractar a la sessió d’avui; en canvi, proposen afegir el tema de la mobilitat.
Respecte la mobilitat, pregunten què passa amb el nou pla de mobilitat. El representant del grup
municipal ERC-MES-AM comenta que va en retard i no creu que el document surti abans d’aquesta
legislatura; tot i així, ens recomana estar atents ja que aquest any s’acaba la última pròrroga possible del
servei d’autobusos i s’haurà de fer un nou concurs que potser durarà 8 anys. La representant de l’AV
Peramàs-Esmandies comenta que fa uns dos anys, els de la CUP van fer una xerrada a l’equipament i
proposaven un nou model de mobilitat completament diferent però no n’han sabut res més. La
representant de l’AV Pla d’en Boet diu que el transport públic és fonamental i cal treballar-ho bé. En
JAOO comenta que Mataró és una ciutat obrera, la majoria de ciutadans es mouen amb vehicles i hi ha un
greu problema d’aparcament que pateixen veïns, comerços... La representant de l’AE Boet Mataró
recorda la proposta que van fer de què la nova xarxa de busos tingués una parada davant del CAP de la
Ronda Prim, en sentit ascendent... La presidenta del Consell diu que ara no és moment de parlar del Pla i
quan surti la proposta, ja tindrem temps de poder dir la nostra. El representant del grup municipal CIU
pregunta per qui farà l’estudi, ja que normalment és algú vinculat a la mateixa empresa que té la
concessió i seria bo, en aquest cas, partir de 0. La presidenta del Consell proposa que vinguin un dia del
Servei de Mobilitat i ens expliquin com està el tema.
El representant del grup municipal CIU demana també incloure el tema de la seguretat en el barri en el
Pla de Treball. A partir d’aquí s’obre un debat on es barregen diversos termes: seguretat, violència...
Finalment la presidenta del Consell conclou el tema dient que la violència pot estar a la zona d’oci però
en cap cas al barri de Pla d’en Boet.
Per acabar, la secretària del Consell diu que caldria aprovar els documents i si no hi ha cap aspecte més a
afegir, es donarien per bons. S’aprova per unanimitat.
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6.

Informacions

Donat que ja ens hem excedit de temps, la secretària del Consell diu que la informació del punt 6 de
l’ordre del dia (seguiment de pressupostos participatius, Mostra d’Entitats de Mataró i Formació Agència)
ja se’ls anirà enviant per correu electrònic.
La resta de punts (seguiment de demandes, sobrevinguts i precs i preguntes), es deixen per a la propera
sessió).

Acords i compromisos
- Incloure el nou Pla de Mobilitat i el tema de la seguretat en el barri en el Pla de Treball 2018, com a
temes a tractar durant aquest any.
- Aprovar la Memòria Anual 2017 i el Pla de Treball 2018.
- Convidar al Servei de Mobilitat perquè ens vinguin explicar com està el nou Pla de Mobilitat
- Informar de la resta de punts que queden pendents a través de correu electrònic.

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
-

Convocatòria i Acta de la reunió anterior (04/12/2017)

-

Memòria Anual 2017 i Pla de Treball 2018

-

Seguiment demandes Consells anteriors

-

Programació 2n trimestre Xarxa d’espais Joves

-

Informe anual 2016 del nivell d’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència a Catalunya

-

Governança Radioelèctrica. Jornades de Salut i Alimentació. Exposició a camps electromagnètics de
radiofreqüència

-

Posicionament d’organismes internacionals sobre exposició als CEM de RF i salut

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.20 h

Presidenta del Consell Territorial

Secretària

Marisa Merchan Cienfuegos

Coral Mas Badia

Mataró, 27 de febrer de 2018
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