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CONSELL TERRITORIAL DEL CENTRE-EIXAMPLE-HAVANAde 

Número sessió: 31 

Caràcter: Ordinari 

Data: 11 de gener de 2018 

Hora: 19.10 h 

Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba 

 

Hi assisteixen:  

AV l’Havana i Rodalies      Vocal 
AV l’Havana i Rodalies      Vocal 
AV Mataró Centre                                                  Vocal 
AV Mataró Centre                                                    Vocal 
AV Pati de Can Marchal                                                    Vocal 
AV Pati de Can Marchal                                                    Vocal 
AMPA Col·legi Cor de Maria     Vocal 
Associació de la Passió Infantil de Mataró   Vocal 
Cercle Històric Miquel Biada     Vocal 
Foment Mataroní      Vocal 
Unió de Botiguers de Mataró     Vocal 
Grup municipal CIU Vocal 
Grup municipal Volem Mataró Vocal 
JMD (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 
JSJ (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 
JLG (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 
NBP (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 
Àngel Remacha Grimal      Director Ocupació i Promoció Econòmica 
Núria Moreno Romero       Presidenta 
Coral Mas Badia      Secretària 
 
 
Excusats: 

Grup municipal PxC      Vocal 
 
 
No assisteixen: 

Centre Catòlic de Mataró     Vocal 
Grup municipal CUP-PA Vocal 
Grup municipal C’s      Vocal 
Grup municipal ERC-MES-AM Vocal  
Grup municipal PPC      Vocal 
MSG (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 
PJGM (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 
MRC (ciutadà/na proposat per presidència)   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. Presentació nous membres del Consell  

3. Informe anual i Pla de Treball 2018 

4. Seguiment pressupostos participatius 

5. Ordenança de terrasses de bars i restaurants 

6. Pla Estratègic d’Impuls al Centre 

7. Informacions:  

- Ordenança sobre tinença, protecció i control animal 

- Millora condicions policia local 

- Mataró 2050 (retorn i exposició) 

8. Seguiment demandes 

9. Sobrevinguts 

10. Precs i preguntes 

 

Abans d’iniciar la sessió la presidenta del Consell dóna la benvinguda als nous membres del Consell i 
explica el canvi de presidència que hi ha hagut recentment. Comenta que, malgrat la marxa de CIU del 
govern, porten dos anys junts amb una experiència molt positiva i continuaran desplegant feines 
conjuntament. 

El representant de l’AV Mataró Centre dóna la benvinguda a la nova presidenta. Tot seguit manifesta que 
no es pot estar quatre mesos sense fer una reunió de Consell i ara presentar un ordre del dia amb 10 punts. 
La representant de l’AV Pati de Can Marchal afegeix que cal fer menys temes i tractar-los més a fons ja 
que sinó, les reunions són improductives. 

La presidenta del Consell comenta que això respon en gran part a la situació d’excepcionalitat que viu el 
país. Explica que darrerament, a nivell local, hi ha hagut moltes novetats que els afecten de ple i era 
important mencionar-les. Tot i això, no hi ha cap inconvenient en arribar fins on es pugui i tornar-nos a 
trobar.   

 

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

S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió del 4/10.   

 

2. Presentació nous membres del Consell 

La secretària del Consell comenta que a la passada reunió ja se’ls va facilitar un llistat amb tots els 
membres del Consell però que, degut als canvis que hi ha hagut, se’ls ha tornat a enviar actualitzat. Tot i 
així, aquest ja torna a estar desfasat, doncs la ciutadana a títol individual THS, ha presentat la baixa aquesta 
mateixa setmana. 
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3. Informe anual i Pla de Treball 2018 

La secretària del 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. S’aprova per unanimitat.  

Pel que fa al Pla anual, cal pensar en com volem organitzar el Consell aquest any: dies de reunió, temes 
que volem tractar, creació de grups de treball... S’ha enviat una primera proposta amb idees que han anat 
sortint darrerament però caldria completar-la amb les aportacions i suggeriments de tots.  

Pel que fa al dia de reunió, els membres del Consell es mostren partidaris de fixar un dia concret. Com que 
no es posen d’acord, es fan votacions: dimarts (9 vots); dimecres (8 vots); i dijous (13 vots). Per tant, 
s’acorda fer les reunions els dijous i fer una proposta de calendari anual que es plasmarà en el Pla de 
Treball. Tanmateix, es convida a crear grups de treball que puguin treballar paral·lelament alguns temes. 

Pel que fa als temes a tractar es demana afegir a la llista dos punts més: manteniment d’espais públics i La 
Riera. 

Per a poder avançar amb la reunió, es proposa que al llarg d’aquest mes, qualsevol altre tema, idea, 
suggeriment.... es faci arribar a la secretària del Consell per tal que, a la propera sessió, ho porti tot recollit 
i es pugui discutir i procedir a la seva aprovació. 

 

4. Seguiment pressupostos participatius 

La presidenta del Consell recorda que aquest passat dimarts es va reunir el Consell de Ciutat per a escollir 
les 12 propostes dels pressupostos participatius que passarien a votació popular.  

Tot seguit, passa la paraula als dos representants al Consell de Ciutat que hi van assistir: el representant de 
l’AV Mataró Centre i el de l’AMPA Cor de Maria. Aquests fan una breu explicació de com va anar i, 
mentre la presidenta del Consell llegeix les 12 propostes seleccionades, ells les van comentant i destacant 
algunes observacions. 

1. Fer que la plaça de Santa Anna sigui més agradable.  

Consisteix en posar-hi 6 bancs, 6 jardineres i una font. També es va demanar la possibilitat 
d’instal·lar-hi un punt de llum. El representant de l’AV Mataró Centre insisteix en la importància de 
què hi hagi un punt de corrent en aquest punt neuràlgic de Mataró, on quasi cada cap de setmana s’hi 
fa una activitat o altre. El representant de grup municipal CIU comenta que aquest problema també el 
tenen al front marítim, on cada vegada han de demanar connectar a les guinguetes. La presidenta del 
Consell afegeix que també passa a Rocafonda. S’obre una discussió sobre quina seria la potència 
necessària, quants ampers majoritàriament les entitats podrien necessitar, quin cost suposaria, temes 
de seguretat... La presidenta del Consell conclou dient que ho traslladarem a Espais Públics per veure 
si es pot afegir aquest element i quin cost de manteniment suposaria. 

2. Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars amb propostes de moviment, cooperatives i 

d’imaginació 

Es faria a 5 o 6 escoles públiques. 

3. Urbanització dels entorns de Can Marfa 

4. Instal·lació de tendals per evitar l’exposició solar en escoles i escoles bressol de la ciutat 

Està previst a 6 escoles 

5. Millorar l’enllumenat públic de diversos carrers del barri de Cerdanyola 
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6. Wifi al centre de la Mataró 

En aquesta proposta van obviar tot el que es va comentar sobre el joc que donaria per promocionar la 
ciutat, a nivell cultural, de visites guiades, per potenciar el casc antic... 

7. Construcció de 4 espais tancats per a la lliure circulació de gossos a la ciutat de Mataró 

8. Arreglar els forats de les voreres segons els Pla Director per a la millora, pavimentació i 

reurbanització dels carrers de Mataró 

El representant de l’AV Mataró Centre comenta que això s’hauria de fer independentment dels 
pressupostos. La presidenta del Consell respon que en el Pla Director ja està contemplat; i això és a 
més a més. 

9. Col·locació de 4 lavabos públics a la ciutat de Mataró 

Comenten que també inclourà la corresponent senyalització. 

10. Projecte d’accessibilitat del Clos Arqueològic de Torre Llauder 

Expliquen que es faran unes rampes noves i un ascensor 

11. Fer un repàs general a totes les pistes poliesportives de les escoles públiques 

12. Renovació d’instal·lacions de vigilància i socors de la platja 

 

El representant del grup municipal CIU mostra satisfacció perquè les dues propostes treballades en aquest 
Consell han estat escollides i en conseqüència felicita al grup de treball per la feina feta i per l’esforç que 
fan per dinamitzar el centre. El representant de l’AMPA Cor de Maria, alhora afegeix que les dues 
propostes van sortir en primera instància. 

La secretària del Consell comenta que el període de votació serà del 2 al 22 de febrer i es podrà fer a través 
de l’aplicatiu www.decidimmataro.cat. També està previst que, aquelles persones que no disposin d’accés 
a Internet, puguin votar a diferents equipaments municipals: Ajuntament, algun poliesportiu, plaça de 
Cuba, Centres Cívics...  

També recorda que a l’aplicatiu hi ha penjat un document on es poden veure totes les propostes 
desenvolupades. A partir d’aquí, fa una crida a què tothom animi a les seves entitats perquè votin les 
propostes. 

El representant de l’AV Havana i Rodalies pregunta si els resultats de les votacions s’aniran veient per 
saber quines propostes tenen més acceptació. Ho consultarem.  

En JMD considera que els imports assignats a les propostes són insuficients i que caldria garantir una 
mínima qualitat.  

Per a poder avançar en l’ordre del dia es demana fer una altra reunió properament. S’acorda que es farà el 
dijous 15 de febrer. 

La presidenta del Consell demana alterar l’ordre dels dos següents punts i abans de tractar l’Ordenança de 

terrasses de bars i restaurants, explicar el Pla Estratègic d’Impuls al Centre. 

 

6. Pla Estratègic d’Impuls al Centre 

La presidenta del Consell comenta que uns dels objectius del govern és revitalitzar la zona del centre; per 
això la importància d’aquest Pla Estratègic que avui presentarà l’Àngel Remacha, director d’Ocupació i 
Promoció Econòmica.  

El director de Promoció Econòmica comenta que explicarà la part més estratègica, el concurs d’idees que 
tractar de buscar propostes per a trobar un model de centre que el revitalitzi en tots els sentits.  

Es tracta d’un instrument per integrar i coordinar diferents línies d’acció adreçades a la millorar el territori: 
mobilitat, espai públic, urbanisme, economia, cultura; i els diferents terminis d’execució. 
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Es fan reunions periòdiques a través de la Taula Transversal de Comerç. Malgrat el nom, la repercussió va 
més enllà de l’àmbit comercial, doncs està integrada per polítics, comerciants, veïns, comercials 
supralocals... En aquestes reunions es treballa un full de ruta que incorpora accions que s’han de dur a 
terme a curt termini. 

Paral·lelament a aquestes petites accions, l’objecte més de futur és definir una estratègia de caràcter 
transformador per revitalitzar el centre. I això, es farà a través del concurs d’idees. 

Aquest concurs consistiria en un procés participatiu i creatiu, amb diferents àmbits i visions, models 
d’intervenció pluridisciplinars, per tenir una visió integral del territori. El resultat, tindrà la consideració 
d’un estudi previ o avantprojecte; i hi hauria tres àmbits territorials a considerar en l’anàlisi: La Riera, 
Plaça de l’Ajuntament, Can Cruzate, Plaça Gran i antics jutjats; el perímetre entre muralles; i l’entorn 
anella (ja que cal contemplar la connexió, la mobilitat... amb la resta de la ciutat). 

Els equips s’hauran d’inspirar en una sèrie d’atributs: vetllar per la qualitat de vida, l’embelliment i el 
dinamisme en diferents àmbits (mar, patrimoni, comerç, sostenibilitat, eficiència...). 

Les propostes han de contemplar estratègies urbanístiques i d’accessibilitat, concretament sobre espai 
públic i el paisatge urbà, la intervenció a l’eix central i l’edificació i patrimoni. 

El concurs d’idees constarà de dues fases: selecció d’equips finalistes (màxim 5); i tria del projecte 
guanyador entre els candidats seleccionats a la fase 1. 

El representant de l’AMPA Cor de Maria pregunta si com a Consell podem intervenir en la selecció. El 
director de Promoció Econòmica diu en algun moment del procés hi pot haver participació però aquí no. 

L’al· licient econòmic per participar és la dotació total de 50.000 euros a repartir entre les propostes 
finalistes. La proposta guanyadora tindria 10.000 euros (IVA exclòs) més l’opció a desenvolupar alguna de 
les accions previstes a la proposta. 

Pel que fa a la selecció dels finalistes (fase 1), es busca un equip multidisciplinar, que acrediti experiència, 
idees prèvies i referències. 

Respecte la selecció del projecte guanyador (fase 2), els criteris de valoració són els següents: urbanisme i 
connectivitat (20 punts); edificació i diversitat / complementarietat d’usos (20 punts); espai públic i 
paisatge urbà (20 punts); i proposta d’intervenció a l’eix central (40 punts). 

La representant del Foment Mataroní pregunta si Can Cruzate ja és de l’Ajuntament. L’Àngel Remacha diu 
que no del tot, només una part. 

El director de Promoció Econòmica continua explicant la composició del jurat i la previsió de calendari. 
Comenta que a finals de setmana les bases estaran tancares i es comptarà amb un site específic d’aquest 
projecte, Fem Centre, del qual ens passarà l’enllaç. 

La representant de l’AV Pati de Can Marchal pregunta si hi ha pressupostada alguna quantitat per a dur a 
terme el projecte. L’Àngel Remacha diu que això ens donarà una primera fotografia que caldrà 
calendaritzar i ens marcarà el finançament. 

En JMD comenta que si no es marca una data resultarà que quan hi hagi diners la proposta ja no serà 
interessant per la ciutat; caldria un termini realista d’aplicació. 

La presidenta del Consell explica que no es volen posar límits a les idees... Comenta l’experiència prèvia 
que hi ha hagut amb el concurs d’idees de la Muralla d’en Titus (dins l’open Puig i Cadafalch). Es tracta de 
buscar idees sense cap límit i més endavant calendaritzar i pressupostar. 

Respecte el concurs d’idees de la Muralla d’en Titus, hi ha força gent interessada en conèixer les propostes 
guanyadores. S’acorda demanar informació al servei corresponent. 

En JMD comenta que cal tenir en compte que d’aquí un any i mig hi haurà eleccions i que hi ha poc 
estímul pels participants. 
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La presidenta del Consell diu que per això, a banda del premi econòmic, s’han tingut en compte algunes de 
les accions pròpies a desenvolupar. 

En JMD pregunta que, donat que actualment hi ha escassetat de pressupost, quan hi hauria possibilitats de 
portar-ho a terme. La presidenta del Consell diu que l’any 2019 es liquidarà la deuta amb Fomento i a uns 
3 anys vista hi haurà possibilitats d’inversió. Afegeix que, la idea d’aquest procés és, en part, tenir un 
projecte a presentar per anar a buscar finançament. 

En JMD continua qüestionant la democratització de la selecció de les 5 propostes, ja que no es té en 
compte el públic de Mataró. El director de Promoció Econòmica explica que en una primera fase es vol una 
proposta tècnica, per solvència i per això hi haurà un jurat; en una segona fase però, es buscarà més la 
proposta qualitativa i, a part del jurat es podrà comptar amb algun altre espai de participació, encara no 
definit. 

El representant de l’AMPA Cor de Maria planteja si del total de punts, només 10 podrien donar-se per 
votació popular. La presidenta del Consell reafirma que ara mateix cal que les idees les valorin equips 
d’experts, i en fases posteriors la gent ja podrà opinar. 

El representant de la Passió Infantil pregunta què passaria si el concurs quedés desert; el director de 
Promoció Econòmica comenta que, si passés, no voldria dir que el projecte s’aturés, doncs caldria buscar 
una alternativa. 

El representant de l’AV Pati de Can Marchal pregunta el nom de l’aplicatiu d’aquest concurs d’idees. 
L’Àngel Remacha comenta que es diu Fem Centre i que tot i ja estar fet, encara no es pot veure. Comenta 
que en breu, ens passarà l’enllaç així com el document del projecte actualitzat.   

 

5. Ordenança de terrasses de bars i restaurants 

La presidenta del Consell destaca la importància de tractar aquest tema perquè el termini d’informació 
pública finalitza el 18 de gener.  

Considera l’elaboració d’aquesta ordenança, un fet molt positiu, ja que fins ara no n’hi havia, només es 
comptava amb unes disposicions tècniques. 

Comenta que l’objecte d’aquesta és compatibilitzar la dinamització de les terrasses amb la convivència 
ciutadana, i per tant, determinar les condicions d’ubicació, superfícies a ocupar, característiques tècniques i 
estètiques dels elements, horaris, règim disciplinari i sancionador.  

Explica que permet major flexibilitat sempre que es permeti i respecti el pas dels vianants. Diu que les 
terrasses s’hauran de col·locar en la vorera, tocant a la calçada, deixant un pas de 2 m entre façana i  
terrassa quan la vorera superi els 3,20 m; i 1,5 m en voreres amb amplada inferior als 3,20 m.  

Comenta que tots els elements (taules, cadires, para-sols, tendals, proteccions...) seran desmuntables i 
hauran d’estar dins del perímetre autoritzat; només excepcionalment, un decret recollirà les especificitats 
concretes de qualitat, imatge i integració en el paisatge urbà. 

Pel que fa als horaris, la temporada d’estiu anirà del 15/04 al 14/10 (ara de l’01/05 al 30/09) i obriran de 
8.00 a 24.00 h de diumenge a dijous i de 8.00 a 01.00 h divendres, dissabtes i vigílies de festius. La 
temporada d’hivern anirà del 15/10 al 14/04 (ara de l’01/10 al 30/04) i obriran de 8.00 a 23.00 h de 
diumenge a dijous i de 8.00 a 24.00 h els divendres, dissabtes i vigílies de festiu. 

L’ordenança també regula les inspeccions i controls, doncs en cas d’irregularitats es pot requerir al titular o 
obrir un procediment sancionador. Es preveuen infraccions lleus, greus i molt greus amb sancions de 100 a 
3.000 euros. També es preveu una comissió de seguiment que es reunirà un cop l’any per valorar-ne 
l’implantació, amb la participació de l’Ajuntament, entitats veïnals, el Gremi d’Hosteleria i associacions de 
comerciants. 

El representant de l’AMPA Cor de Maria vol deixar constància que ara, els policies podran multar. 
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La representant de l’AV Pati de Can Marchal pregunta si l’ordenança no preveu la uniformitat de les 
terrasses, doncs optar per models més uniformes, visualment ho fa més amable. La presidenta del Consell 
diu que només en zones estratègiques, turístiques... i es farà expressament per decret. La representant de 
l’entitat veïnal pensa que quan es regula, s’hauria de regular tot. La presidenta del Consell aclareix que es 
regulen una sèrie d’elements però dins d’un marc genèric, i el detall es tracta sectorialment, segons les 
zones d’especial interès.  

El president de l’AV Mataró Centre insisteix en aplicar el sentit comú i demana que, ara que tenim eines, 
les fem complir.  

El representant de l’AMPA Cor de Maria pregunta que, en aquells casos en què els carrers són de prioritat 
invertida, a un mateix nivell, tipus La Riera, com es calculen les distàncies. Davant el desconeixement de 
resposta, s’acorda que es preguntarà i en cas que no estigui contemplat, es proposa presentar al· legació.  

Tot seguit, davant l’hora que és, passem directament a Sobrevinguts i deixem la resta de punts per a una 
propera sessió. 

 

9. Sobrevinguts 

La presidenta del Consell comenta que el dia 15 de gener el Servei d’Espais Públics començarà les obres 
de modificació de la parada de taxis de la Muralla de Sant Llorenç, consistents en allargar la parada amb 
dues places d’aparcament més, direcció plaça de Santa Anna. La secretària del Consell afegeix que demà 
mateix els passarà el comunicat. 

La presidenta del consell també informa que el proper dimarts 16 de gener tindrà lloc l’Audiència Pública, 
a les 19.30h a l’Institut Miquel Biada. 

Per acabar, la secretària del Consell comenta que el 29 de gener es farà el retorn dels treballs realitzats per 
l’alumnat del Màster en Estudis Territorials i de la Població de la Universitat Autònoma, el projecte 
Mataró 2050, on bona part d’entitats del Consell hi van participar. La sessió es farà a les 19.00 h al Centre 
Cívic Pla d’en Boet. L’acte es complementarà amb una exposició itinerant pels diferents centres cívics. 

 

Acords i compromisos 

- S’aprova l’acta del 4 d’octubre per unanimitat. 

- S’aprova el document Informe Anual 2017 per unanimitat. 

- Respecte el Pla de Treball 2018, s’acorda fer les reunions els dijous; portar una proposta de calendari 
anual; afegir dos temes nous més a treballar, manteniment d’espais públics i La Riera. 

- S’acorda donar de termini fins a finals de mes per a fer arribar a la secretària del Consell noves 
propostes de temes, formes de treball i organització, per tal que, a la propera sessió, ho porti tot 
recollit i es pugui discutir i procedir a la seva aprovació. 

- Respecte la proposta dels Pressupostos Participatius Fer que la plaça de Santa Anna sigui més 

agradable, en què el Consell de Ciutat va demanar d’ampliar-la amb la instal· lació d’un punt de llum, 
s’acorda traslladar a Espais Públics la valoració del cost i manteniment que suposaria poder afegir 
aquest element, en funció de quina seria la potència necessària, quants ampers majoritàriament les 
entitats podrien necessitar, cost que suposaria, temes de seguretat...  

- Pel que la a la votació popular dels pressupostos participatius, consultar si els resultats de les 
votacions s’aniran veient per saber quines propostes tenen més acceptació o no es veurà fins al final. 

- S’acorda convocar una reunió de Consell el proper 15 de febrer per a tractar els temes que quedaran 
pendents a la reunió d’avui. 
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- Demanar informació al servei d’Urbanisme sobre les propostes guanyadores del concurs d’idees de la 
Muralla d’en Titus integrades dins l’open Puig i Cadafalch. 

- Respecte el Pla Estratègic d’Impuls al Centre, el director d’Ocupació i Promoció Econòmica ens 
facilitarà el document PowerPoint actualitzat i l’enllaç a l’aplicatiu Fem Centre. 

- Pel que fa la nova Ordenança de terrasses de bars i restaurants preguntar, com es calculen les 
distàncies en aquells casos en què els carrers són de prioritat invertida, a un mateix nivell, tipus La 
Riera, a efectes de deixar una distància o altre entre la façana i la terrassa.  

- Fer arribar als membres del Consell el comunicat informant sobre l’inici de les obres de modificació 
de la parada de taxis de la Muralla de Sant Llorenç. 

 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic 

- Convocatòria i Acta de la reunió del 04/10 

- Llistat membres CT 

- Informe anual 2017 

- Pla de Treball 2018 

- Seguiment demandes 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.15 h. 

  

 

Presidenta del Consell Territorial    Secretària 

 

 

Núria Moreno Romero      Coral Mas Badia 

 

 

Mataró, 11 de gener de 2018 


