INFORME ANUAL ANY 2017

CONSELL DE PLA D’EN BOET - PERAMÀS
Nombre de sessions realitzades: 4 sessions
Mitjana de participació (en tant per cent i en funció dels nomenats): 50.00%
Sessió 23
Sessió 24
Sessió 25
Sessió 26

10/18
10/19
08/18
09/19

56%
53%
44%
47%

Temes tractats (en funció dels ordres del dia)

Sessió 23 (09/02/2017) - ordinària:
- Programació trimestral Espai Jove Pla d’en Boet
- Memòria 2016 i Pla Anual 2017
- Seguiment demandes
- Procés participatiu: debat sobre educació a Mataró
Sessió 24 (27/03/2017) - ordinària:
- Programa estratègic de civisme, qualitat de la via pública i millora selectiva
- Projecte de replantada d’arbres
- Presentació dels pressupostos participatius
- Renovació dels membres dels Consells de Participació
Sessió 25 (21/06/2017) - ordinària:
- Projecte de replantada d’arbres
- Presentació programació Espais Joves
- Situació macro prostíbuls
- Pressupostos participatius

Sessió 26 (04/12/2017) - ordinària:
- Presentació nous membres del Consell
- Nomenament del representant al Consell de Ciutat
- Presentació dels informadors del servei de neteja i recollida
- Calendari pressupostos participatius
- Informacions: Mataró 2050, Memòria Anual i Pla de Treball
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Nivell de debat dels temes tractats (en quins temes hi ha hagut l’oportunitat de generar propostes i/o discussió)
-

Debat sobre educació a Mataró
Pressupostos participatius
Botellon al polígon
Projecte de replantada d’arbres
Servei de neteja i recollida
Seguiment actuacions al territori

Recull d’acords (segons documents de recull d’acords)
Sessió 23 (09/02/2017) - ordinària:
1. Aprovar la Memòria 2016
2. Aprovar el Pla Anual 2017, deixant oberta la possibilitat d’incloure-hi noves propostes.
3. Passar nota a llicències de la canonada de gas que hi ha al carrer de Pizarro, al costat de la
farmàcia, que està oxidada degut als orins de gossos, i requerir els propietaris perquè
l’arreglin.
4. Estudiar la possibilitat de tancar a les nits la pista coberta del poliesportiu Eusebi Millan ja
que sempre hi troben restes del botellón.
5. Demanen posar cartells per a gossos, papereres i algun banc a la zona de sorra del costat
del poliesportiu així com estudiar si hi ha alguna possibilitat de què la sorra no entri a
dintre la pista.
6. Passar nota de la problemàtica que suposa que totes les portes de la pista siguin petites de
cara a muntar-hi alguna festa o activitat, doncs els camions (per descarregar
infraestructura) no hi entren, els gegants no passen...

Sessió 24 (27/03/2017) - ordinària:
7. Demanar que l’ampliació de neteja del polígon Pla d’en Boet (afectat per l’oci nocturn)
s’estengui també al barri, que és qui en pateix les conseqüències.
8. Convidar a en Joan Campmajó a la propera reunió possible del Consell per explicar el
projecte de replantada d’arbres.
9. Facilitar el catàleg d’arbres de Mataró als membres del Consell.
10.Facilitar als membres del Consell informació relativa al concepte d’inversió, amb alguns
exemples amb valoració econòmica inclosa, per a tenir-ho en compte a l’hora de formular
propostes als pressupostos participatius.
11.Passar nota al Servei d’Esports de la decisió de deixar oberta la pista coberta del
poliesportiu Eusebi Millan, els diumenges al migdia, una vegada finalitzin els partits, per tal
que els veïns se’n pugui beneficiar de l’espai (malgrat quedi tota la nit oberta).
12.Demanar a Llicències si hi ha algun mecanisme per obligar a la forneria Can Kiku, situada
darrera la Biblioteca Pompeu Fabra, a adaptar-se a la normativa d’accessibilitat.
13.Parlar amb els policies de barri per tal que, en les seves visites als comerços, informin de la
conveniència d’adaptar-se a la normativa d’accessibilitat.
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14.Informar a Espais Públics de la dificultat de pas que hi ha en alguns carrers de Mataró per a
les persones amb mobilitat reduïda degut als obstacles situats allà. Per exemple, el carrer
de Joan Larrea, entre Goya i Ronda de Leopoldo O’Donnell (hi ha un fanal, el pal de la
deixalleria, la barana del pàrquing...).
15.Facilitar als membres del Consell les dades resultants de mesurar la contaminació
electromagnètica de Mataró.
Sessió 25 (21/06/2017) - ordinària:
16.Comprovar si la proposta per als pressupostos participatius presentada per la Unió de
Botiguers de Mataró Instal·lar lavabos públics en punts estratègics de la ciutat, ha entrat a
través d’algun altre Consell.
17.Presentar les següents propostes dins dels pressupostos participatius:
- Augmentar el número de vestuaris del poliesportiu Eusebi Millan
- Adequar l’entorn del poliesportiu Eusebi Millan amb mobiliari, aparells gimnàstics....
perquè la gent hi pugui fer activitats esportives i lúdiques
* En cas que no hagués entrat la proposta de la Unió de Botiguers, escollir aquesta i la
primera d’aquest apartat.
18.Es demana mesurar la contaminació electromagnètics de les escoles i escoles bressol del
barri de Pla d’en Boet, de manera prudent, sense crear alarma social. Tanmateix, proposen
fer comunicats periòdics informant de què s’estan fent aquestes mesures i dels resultats
obtinguts amb l’objectiu de tranquil·litzar els ciutadans.
19.A partir del setembre tornar a fer les reunions de Consell al Casal de Barri PeramàsEsmandies.
20.Es proposa arreglar la Web de l’Ajuntament de Mataró, doncs no és gens atractiva i costa
molt trobar la informació. També es proposa fer com un grup de foto denuncia al Facebook
de l’Ajuntament.
21.Demanar que un inspector vagi a revisar un rètol molt gran que hi ha a sobre la tanca de
protecció del camp de futbol de Cerdanyola, en el Camí del Mig, doncs en cas de turmenta
podria caure i generar algun accident.
Sessió 26 (04/12/2017) - ordinària:
22.Nomenar la representant de l’AV Pla d’en Boet com a representant del CT PISO en el
Consell de Ciutat.
23.Fer arribar als membres del Consell les dades de contacte de l’agent de proximitat del
barri.
24.Enviar a la secretària del Consell idees, propostes,... de com volem treballar en el Consell
l’any vinent: dies de reunions, lloc, temes d’interès per tractar...
25.Fer la propera reunió de CT PISO al Casal de Barri Peramàs-Esmandies.
26.Convidar algun tècnic de Salut Pública perquè ens informi sobre els estudis fets sobre les
antenes i la seva repercussió a la salut. També sobre com es controlen les plagues de rates,
coloms...
27.El representant de l’AV Peramàs-Esmandies demana dues neteges a l’any de la teulada de
Les Esmandies, doncs quan plou s’embussen els baixants i provoca goteres.
28.El representant de l’AV Peramàs-Esmandies demana una neteja interior i dels vidres,
sobretot de la part alta de la casa.
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29.La representant de l’AV Pla d’en Boet pregunta si s’ha previst posar nous arbres a La
Pollancreda ja que els que hi ara estan tots morts.
30.Convocar a una trobada de treball a les AVs del barri de Pla d’en Boet, així com els clubs
esportius, petanca... per treballar una proposta de projecte de la zona del Clos, la
Pollancreda i el Poliesportiu Eusebi Millan.
31.La representant de l’AV demana en nom de l’AV i de l’Associació de Gent Gran de Pla d’en
Boet que no canviïn el conserge de tarda del Centre Cívic.
32.La representant de l’AV Pla d’en Boet demana aclarir la delimitació exacte del barri de Pla
d’en Boet

Com es reflecteixen els acords?
PAM i Pressupostos
Participatius
16 i 17

Pla d’actuació de l’àmbit

1, 2, 19, 22, 24 i 25

Mataró, febrer 2018
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Resolució directe

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28,
29, 30, 31 i 32

