CONSELL TERRITORIAL DE PLA D’EN BOET - PERAMÀS de

Número sessió: 29
Caràcter: Ordinari
Data: 5 de juny de 2018
Hora: 19.07 h
Lloc: Casal de Barri Peramàs-Esmandies
Hi assisteixen:
Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies
Assoc. de veïns de Pla d’en Boet
Assoc. Esportiva Boet Mataró
Unió de Botiguers de Mataró
Grup Municipal CUP-PA
Grup Municipal ERC-MES-AM
Grup Municipal PPC
Grup Municipal PSC-CP
APR (ciutadà/na a títol individual)
EAP (ciutadà/na a títol individual)
JAOO (ciutadà/na a títol individual)
Ventura Daví Pons
Marisa Merchán Cienfuegos
Coral Mas

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vicepresidenta
Vocal
Vocal
Vocal
Coordinador Padró
Presidenta
Secretària

S’excusen:
Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies
Grup Municipal CIU
Grup Municipal PxC
Grup Municipal Volem Mataró

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

No assisteixen:
Assoc. de veïns de Pla d’en Boet
Assoc. de veïns de Torre Llauder
Grup Municipal C’s
JJPB (ciutadà/na a títol individual)

Vocal
Vocal
Vocal
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. Funcionament de l’empadronament d’immigrants a Mataró
3. Pressupostos participatius 2019
4. Sobrevinguts
5. Precs i preguntes
2. Funcionament de l’empadronament d’immigrants a Mataró
La presidenta del Consell presenta en Ventura Daví, coordinador del Padró de l’Ajuntament de Mataró.
Comenta que potser més tard s’incorporarà a la reunió el regidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern, Juan Carlos Jerez.
Tot seguit recorda que a la darrera reunió va sorgir un debat sobre l’empadronament a Mataró, i
concretament es discutia sobre aquells casos en què la persona residia a la ciutat però no tenia adreça on
empadronar-se. Això va ser el motiu pel qual avui es convidés a en Ventura Daví.
En Ventura Daví inicia la reunió deixant clar que hi ha una normativa estatal que regula el padró,
l’objectiu de la qual és comptar la gent que viu en un municipi, i diu que tothom que viu a un municipi ha
d’estar empadronat allà.
Comenta que es poden presentar tres casos:
1) que la persona sigui propietària o inquilina de la vivenda; en aquest cas, se l’empadrona allà.
2) si no tenen aquest contracte de lloguer però viuen a un lloc, sol·liciten l’empadronament i l’Ajuntament
ho comprova; un inspector va dues vegades (en dies i hores diferents) a les cases per veure si troba la
persona; si no la troba, no l’empadrona, tot i que pot tornar a presentar la sol·licitud.
3) gent que resideix a Mataró però no volen donar l’adreça per no perjudicar a la persona propietària o
llogater de la vivenda. En aquest cas, des d’Empadronament no poden fer res; han d’anar a través de
serveis socials o empreses col·laboradores (Càritas, Creu Roja...). Els casos que ells gestionen els
empadronen a Puig i Cadafalch, 101 (persones sense domicili fix). Tots els municipis han de tenir una
adreça fictícia per a persones que no tenen domicili.
El representant del PPC comenta que si el propietari o llogater vol treure persones que viuen a casa seva
és molt complicat, no pel padró sinó per altres factors.
El representant del grup municipal CUP-PA està satisfet perquè cada vegada acosten més posicions sobre
el tema. Diu que el punt clau està en la persona que no té domicili fix però també ha d’estar empadronada
perquè viu a la ciutat. Explica que hi ha ciutats com Barcelona, Badalona...que el servei que tenen és
automàtic. A Mataró, si no avisem a la persona que hi anirem, no la trobarem; en canvi, en aquests
municipis avisen abans d’anar-hi; llavors troben la persona i l’empadronen. Creu Roja està d’acord amb el
tema però els fiquen en un programa per aprendre l’idioma.... i llavors els fa un certificat perquè serveis
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socials els pugui empadronar. Comenta que no s’hauria d’anar per darrera i posar les coses més fàcils.
Acaba destacant la importància d’empadronar per poder accedir a l’assistència sanitària, beques i ajudes...
En Ventura Daví diu que amb la gent que no té domicili fix cal anar amb cura perquè pot produir un
efecte crida i pot portar gent de fora Mataró; cal mirar que realment les persones visquin a Mataró.
Explica que Mataró forma part d’una comissió juntament amb altres municipis que es reuneixen
regularment i treballen de forma coordinada. El representant del grup municipal CUP-PA discrepa, doncs
té coneixement de què Sant Boi de Llobregat, Cornellà... ho fan automàticament. En Ventura continua
explicant que primer s’atenen les persones que ho tenen tot correcte i després la resta, però que a ningú se
li nega. En el segon cas, es pot tardar fins a 3 mesos per donar resposta.
L’APR pregunta si aquest període de tres mesos per donar resposta és aquí o a tots els Ajuntaments. En
Ventura Daví diu que és a tot arreu i ve regulat per la llei de procediment administratiu.
La representant de l’AV Pla d’en Boet comenta que aquest tema no només va enfocat a immigrants, doncs
hi ha persones nascudes aquí que tenen el mateix problema. En Ventura ho afirma dient que la normativa
és la mateixa per a tothom. La representant de l’AV diu que possiblement una persona no vulgui acollir
ningú pels possibles greuges o pèrdua d’avantatges que es poden generar; i això, cal mirar d’evitar-ho.
El representant del grup municipal CUP-PA diu que la solució és molt senzilla. Hi ha Ajuntaments que
fan interpretació proactiva de la llei i altres que no. Davant una persona que es va a empadronar i que no
pot aportar document de domicili fix, serveis socials hauria de trucar-la per dir-li que els van a fer un
reconeixement de què viuen a Mataró (es queda dia i hora i es comprova). Això és diferent a l’arrelament,
que implica tot un procés de formació...
La presidenta del Consell recorda que vam demanar al servei d’empadronament que ens vingués a
informar però no som nosaltres qui hem de buscar solucions.
El representant de l’AV Peramàs-Esmandies diu que li hagués agradat analitzar prèviament el tema a la
zona per saber la problemàtica del barri.
El representant del grup municipal ERC-MES-AM pregunta si en cas de diferents sol·licituds, primer es
tramiten les de les persones que tenen els documents correctes. En Ventura Daví aclareix que hi ha dos
tipus d’usuaris: les persones que tenen la documentació i ja surten empadronades de l’Ajuntament; i les
que no en tenen i cal iniciar la tramitació d’un expedient administratiu. Comenta que, en aquest darrer cas,
hi ha el termini de tres mesos per a resoldre, en cas que no es respongui a temps el tràmit queda en
suspens però la persona pot tornar a sol·licitar-ho. En cap cas es denega malgrat pugui quedar en suspens.
El representant del grup municipal CUP-PA pregunta perquè no es truca. En ventura Daví comenta que
no poden; la idea és empadronar a tothom però s’han de fer els tràmits necessaris. Diu que un 85% de les
sol·licituds es resolen.
La presidenta del Consell diu que nosaltres volíem informació i ara ja la tenim; potser cal modificar el
sistema (o no) però això ja no toca aquí.
L’EAP pregunta que quant de temps un viatger pot estar a un registre d’hostalatges (càmping, hotel,
hostal...) per a poder-s’hi empadronar, en Ventura Daví comenta que el temps mínim és de tres mesos
però que sempre cal el consentiment del responsable de l’establiment.
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1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del consell
S’aprova l’acta del passat 10 d’abril per unanimitat.

3. Pressupostos participatius 2019
La secretària del Consell recorda les novetats dels pressupostos d’aquest any i demana si tenen algun
dubte sobre la documentació que se’ls va fer arribar per correu electrònic. La presidenta del Consell
insisteix en alguns punts com la diferència entre què es considera inversió i manteniment.
L’APR pregunta si una campanya informativa és una inversió. En principi no s’hi considera però per
assegurar-nos-en ho consultarem al servei corresponent.
El representant del grup municipal CUP-PA pregunta si els grups polítics poden fer propostes. La
presidenta del Consell diu que no, però si es pot presentar la proposta com a membre del Consell o a
nivell personal.
La secretària del Consell, fa un repàs de les propostes que hi ha sobre la taula, ja sigui perquè han fet
arribar els membres del Consell o perquè es van demanar l’any anterior sense prosperar. Tot seguit, es
dóna la possibilitat a tothom de fer altres aportacions i finalment s’acaben votant les propostes. El llistat
de propostes definitiu queda de la següent manera:

Núm.

Proposta

Punts

1

Vestuaris pavelló Eusebi Millan

8

2

Protecció de l’entrada d’aigua a la coberta de l’Eusebi Millan

4

3

Pas soterrani (o elevat) per a vianants entre l’estació i la Porta Laietana

X

4

Lavabos públics amb la corresponent senyalització

10

5

Instal·lar una escomesa de corrent a la plaça de Santa Anna

1

6

Passos de vianants amb llums leds

0

7

Completar / Ampliar el carril bici (fins a 330.000 €)

9

8

Adequar les rotondes de Mataró amb diferents ornaments i senyalitzar equipaments esportius

8

9

Arreglar la plaça de Rafael Casanova (fins a 330.000 €)

9

10

Augmentar el número de papereres

4

11

Habilitar un espai per estudiar, autogestionat, que obri cada dia fins tard de la nit

10

12

WC al Passeig Marítim (Parc de Mar)

X

13

Il·luminar zones fosques de la ciutat que poden esdevenir insegures

8

14

Arreglar els jardins de la part interior del Clos Arqueològic i instal·lar-hi un ascensor

3

15

Comprar les plaques dels carrers que falten

X
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Per tant, les propostes que presenten són les següents:
-

Lavabos públics amb la corresponent senyalització
Habilitar un espai per estudiar, autogestionat, que obri cada dia de la setmana (fins i tot festius), fins
tard de la nit

Respecte les propostes que no han estat seleccionades es recorda la possibilitat de demanar-les a títol
individual o com a entitat a través de la plataforma decidimmataro.cat.
La representant de l’AV Pla d’en Boet-Peramàs comenta que l’any passat la participació en el procés va
ser molt fluixa. La presidenta del Consell diu que va ser el primer any i era una prova pilot... Aquest any
s’han fet algunes modificacions i ha anat acompanyat d’una forta campanya d’informació a diferents
punts de la ciutat.

4. Sobrevinguts
No n’hi ha.

5. Precs i preguntes
El representant de l’AV Peramàs-Esmandies demana que se’ls informi quan hi ha obres al barri, doncs a
la plaça de la Ronda O’Donnell han fet un immens forat al terra i ningú sap què hi fan. Ho consultarem
També pregunta pel nom de la citada plaça. La presidenta del Consell explica que segurament la
Comissió del Nomenclàtor deu estar valorant les propostes i després caldrà portar-ho a ratificar per la
majoria del Ple.
Per últim pregunta pel Centre d’Urgències i Atenció Primària (CUAP) del Camí del Mig. Vol saber si
s’ha fet alguna cosa i el calendari d’execució.
L’APR demana les dades de participació en els pressupostos participatius del 2018. Ho demanarem al
servei corresponent.
El representant de l’AV Peramàs-Esmandies pregunta si poden proposar algun punt de l’ordre del dia per
les reunions de Consell. Es comenta que sí però ha de ser per escrit i amb uns dies d’antelació. Donat que
hi ha hagut força canvi de membres en aquest Consell enviarem el Reglament de Participació Ciutadana
perquè tothom en conegui el funcionament.
La representant de l’AV Pla d’en Boet pregunta pel nou Pla de Mobilitat, i concretament demana si s’ha
previst alguna línia de bus que reculli la gent del barri i l’apropi al CAP de la Ronda Prim. Donat que el
tema de la mobilitat és reincident, la presidenta del Consell proposa, a la propera sessió, portar algú
d’aquest servei.
En JAOO explica que ahir hi va haver una reunió on s’explicaven les obres que comporten el dipòsit
Bellavista i que afectaran a la mobilitat de tota la zona des de M. Auxiliadora fins als Salesians. Diu que
s’estan eliminant moltes places d’aparcament i va reivindicar poder aparcar al passatge d’Andorra. La
resposta que li van donar va ser que no es podia perquè era vorera, quan en el barri de Cerdanyola el 80%
de vehicles hi aparquen. Demana insistir en el tema. Ho passarem al servei corresponent.
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Acords i compromisos
-

-

Presentar les següents propostes en els pressupostos participatius del 2019:
. Lavabos públics amb la corresponent senyalització
. Habilitar un espai per estudiar, autogestionat, que obri cada dia de la setmana(fins i tot festius),
fins tard de la nit
Preguntar pel forat que es va fer a la plaça de la Ronda O’Donnell
Preguntar per l’estat d’execució del CUAP Camí del Mig i el calendari previst
Demanar les dades de participació en els pressupostos participatius 2018
Enviar el Reglament de Participació Ciutadana als membres del Consell
Convidar algun tècnic del servei de Mobilitat a la propera reunió de Consell
Donat que han suprimit molts llocs d’aparcament pel tema de les obres del Dipòsit Bellavista,
demanen la possibilitat de poder aparcar al passatge d’Andorra.

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
-

Convocatòria i Acta de la reunió anterior (10/04/2018)

-

Llistat propostes Pressupostos Participatius 2019

-

Tríptic Què faries a Mataró amb 1 M d’euros?

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.06 h

Presidenta del Consell Territorial

Secretària

Marisa Merchan Cienfuegos

Coral Mas Badia

Mataró, 5 de juny de 2018
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