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CONSELL TERRITORIAL DEL CENTRE-EIXAMPLE-HAVANAde 

Número sessió: 32 

Caràcter: Ordinari 

Data: 13 de febrer de 2018 

Hora: 19.09 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 

Associació de la Passió Infantil de Mataró   Vocal 

Centre Catòlic de Mataró     Vocal 

Cercle Històric Miquel Biada     Vocal 

Foment Mataroní      Vocal 

Grup municipal CIU Vocal 

Grup municipal ERC-MES-AM Vocal  

Grup municipal Volem Mataró Vocal 

JMD (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

JSJ (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

MSG (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

LPI (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

MRC (ciutadà/na proposat per presidència)   Vocal 

Núria Moreno Romero       Presidenta 

Coral Mas Badia      Secretària 

 

 

Excusats: 

Unió de Botiguers de Mataró     Vocal 

JLG (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

 

 

No assisteixen: 

AMPA Col·legi Cor de Maria     Vocal 

Grup municipal CUP-PA Vocal 

Grup municipal C’s      Vocal 

Grup municipal PxC      Vocal 

NBP (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

PJGM (ciutadà/na a títol individual)    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. Ordenança sobre tinença, protecció i control animal 

3. Millora condicions policia local 

4. Pla de Treball 2018 

5. Informacions:  

- Seguiment pressupostos participatius 

- Mostra d’Entitats de Mataró 

- Formació Agència 

- Exposició Màster 2050 

6. Seguiment demandes 

7. Sobrevinguts 

8. Precs i preguntes 

 

 

Abans d’iniciar la reunió, la presidenta del Consell dóna la benvinguda a en LPI que s’incorpora al Consell 

com a ciutadà a títol individual. També al representant del Centre Catòlic que hi assisteix per primer cop, 

tot i ja fer temps que l’entitat hi participa. 

 

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 de l’11/01.   

 

2. Ordenança sobre tinença, protecció i control animal 

La presidenta del Consell explica que aquesta ordenança s’ha treballat des de la Taula de Benestar Social i 

hi ha hagut molta participació per part de les entitats del món animalista.  

Comenta que Mataró és una de les ciutats amb més mascotes de Catalunya i això genera molts problemes 

de convivència (sorolls, molèsties, deteriorament mobiliari, olors, brutícia, seguretat...). 

L’ordenança per tant, pretén conciliar la convivència entre les persones que els agraden les mascotes i el 

respecte veïnal, així com la protecció de l’animal a través d’una tinença responsable.  

També pretén donar eines als tècnics per recollir les queixes dels veïns i trobar la màxima pacificació.  

Algunes de les novetats que contempla l’ordenança són les següents: és prohibeix l’ús de corretges 

castigadores, s’ha reduït l’allargada d’aquestes, cal treure a passejar els gossos un mínim de dos cops al dia 

i no poden estar més de 12 hores sols a casa; pel que fa als orins, s’hauran de diluir amb aigua per evitar la 

degradació del mobiliari urbà... L’ordenança també preveu un règim sancionador que tipifica les 

infraccions en lleus, greus o molt greus. 
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La presidenta del consell comenta que es portarà a terme una campanya de conscienciació on es facilitarà 

una ampolla d’aigua a tots els propietaris d’animals registrats; es podrà adquirir als Centres Cívics i a 

Salut. 

En JSJ pregunta que qui controlarà que l’ordenança es compleixi. La presidenta del Consell comenta que la 

policia disposa d’un aparell per controlar els xips, i els tècnics també tindran més capacitat per instar 

denúncies, de manera que els polis podran actuar a requeriment dels tècnics. 

El representant de l’AV Havana i Rodalies comenta que la sensació del ciutadà del dia a dia és que el 

policia mira cap a un altre costat i caldria posar en escena que aquesta ordenança no és paper mullat. 

En MSG també comenta que podem tenir la millor ordenança del món però si no es compleix, serveis de 

poc. Posa l’exemple de la deixadesa del Port de Mataró i manifesta que la policia no es veu enlloc. 

En LPI afegeix que ell personalment ha trucat a la policia per avisar del tema de gossos perillosos però la 

policia sovint no hi pot fer res; també proposa una presència de la policia més de paisà, o almenys que no 

es presenti amb moto, ja que quan la veuen, els infractors marxen de seguida. Per últim demana fer més 

campanyes de conscienciació. 

A la presidenta del Consell li consta que aquestes queixes ja eren reiterades mentre ella era regidora de Via 

Pública. Pensa que el fet que s’hagin endurit les multes pot ajudar a aquesta voluntat de combatre el tema 

de l’incivisme; n’és conscient que cal un acompanyament per part de la policia, tot i així, reconeix la 

dificultat d’enxampar a algú in fraganti. Explica que actualment hi ha 173 policies; molts d’ells haurien 

d’estar fent feines comunitàries i estan fent tasques de seguretat ciutadana (per a solucionar-ho, caldria 

canviar el conveni amb els mossos d’esquadra). 

El representant de l’AV Havana i Rodalies diu que no es tracta d’enxampar la gent ni de posar més 

sancions, sinó que és un tema d’actitud. 

La representant de l’AV Pati de Can Marchal pregunta si des que ha sortit la normativa s’han avaluat els 

resultats i s’ha comprovat que hi hagi un major compliment. La presidenta del Consell comenta que és 

massa aviat, ja que es va aprovar el novembre. 

El representant de l’Associació de la Passió Infantil comenta que al igual que a la plaça d’Espanya si et 

saltes el semàfor et posen una multa, caldria buscar un sistema similar per això. També pregunta què passa 

amb l’animal quan mor. La presidenta del Consell diu que d’això s’encarrega el veterinari. 

La representant del Foment Mataroní fa l’apreciació de què al centre no hi ha pipicans; la presidenta del 

Consell diu que s’està treballant perquè n’hi hagi a tot arreu. 

En MRQ comenta que per ordenances que hi hagi, si no hi ha civisme, no hi ha res a fer. La presidenta del 

Consell conclou el tema dient que a  la propera sessió del Consell s’informarà de la campanya que es 

portarà a terme. 

 

3. Millora condicions policia local 

La presidenta del Consell explica que en Ple de novembre, i en resposta a la reivindicació que el cos de 

policia plantejava des de feia uns anys, es va aprovar una millora en la retribució econòmica per a 

reconèixer-ne les condicions d’especial perillositat.  

Pel que fa als policies de barri també es va arribar a un acord en temes de conciliació familiar. També s’han 

adoptat tota una sèrie de mesures orientades a millorar el clima laboral entre comandaments i la resta de 

gent. 

Amb tot això, es pretén potenciar un model de policia comunitària, més propera al ciutadà i a les 

competències bàsiques de convivència i civisme. 
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El representant de l’AV Mataró Centre pregunta si s’ha pensat en ampliar la plantilla. La presidenta 

comenta que s’ha arribat al 100% de la plantilla; haurem d’esperar la llei de jubilacions anticipades, que 

afectarà a una part important de la plantilla i caldrà buscar la fórmula per reconduir les tasques, sobretot per 

afrontar els temes de convivència i civisme. 

En MSG pregunta quina ràtio de policies per habitant hi ha. La presidenta del Consell diu que és estimatiu 

respecte ciutats similars i estem a unes 8-10 unitats per sota. 

El representant de l’AV Havana i Rodalies pregunta si el propi cos està d’acord en aquest model de policia 

més propera. La presidenta del Consell comenta que s’ha treballat molt aquest canvi de mentalitat; i 

afegeix que amb les enquestes que es van passar dins del nou pla de seguretat, la percepció dels ciutadans 

també apuntava cap aquí: veure més policia al carrers, que parlin amb els ciutadans, amb els comerços... 

Per altra banda es va transmetre als mossos la voluntat de fer aquest canvi de model i van mostrat 

predisposició a negociar el conveni, que encara prové del primer desplegament dels Mossos d’Esquadra a 

Mataró, el 2008. 

En JSJ comenta que la figura del policia de barri no va donar resultat i es pregunta si aquest nou model 

funcionarà. La presidenta del Consell diu que ara tenen un conflicte resolt i per tant, la policia es mostra 

més predisposada. Reconeix que és un àmbit molt complex però l’objectiu de la policia és treballar pel 

ciutadà. El representant del grup municipal CIU conclou dient que quan ell era regidor d’esports tenia molt 

clar que havia d’estar al servei del ciutadà i tots els funcionaris públics haurien de fer igual.  

  

4. Pla de Treball 2018 

Pel que fa al Pla Anual, la secretària del Consell presenta una proposta de calendari de reunions del 

Consell, intentant respectar els dijous com a dia preferent. 

També comenta que li han arribat diverses propostes de temes a tractar, que ha intentat integrar o afegir al 

llistat de partida (es fa una lectura de tots els punts). 

Hi ha una reacció general de què no hi haurà temps de tractar tants temes i surten algunes propostes com 

reduir temes, augmentar número de reunions, crear grups de treball... S’obre un debat i finalment s’acorda 

prioritzar els temes i anar-los tractant per ordre. Per tant, la secretària del Consell enviarà un correu amb el 

llistat de temes perquè tothom en faci la seva priorització. A la propera sessió es posarà en comú i si es veu 

correcte, s’aprovarà el Pla de Treball. 

El representant del grup municipal CIU comenta que en aquest Consell s’ha treballat molt el tema de la 

manca d’espais per l’esbarjo de la canalla, especialment amb les AVV del Centre i l’Havana. S’ha 

evidenciat en un plànol elaborat des del servei d’Esports, que al Centre, hi ha una manca evident 

d’equipaments esportius a l’aire lliure, mentre que a la resta de barris està majoritàriament cobert. S’ha 

demanat reiterades vegades que el pati de l’escola Angeleta Ferrer pugui ser utilitzat com a Pati Obert, s’ha 

treballat amb tècnics municipals, s’han fet visites in situ... Fa poc el grup municipal CIU va fer una 

pregunta al Ple sobre aquest tema i recentment ha rebut resposta per escrit sobre la intenció de què es 

puguin utilitzar els patis de l’escola. Recorda que al Centre sempre hi ha hagut problemes per conciliar el 

dret a l’oci amb el dret al descans, com per exemple, a la plaça d’Antoni Gaudí, i això podria es solventar 

amb una possibilitat com aquesta. Per últim afegeix que amb la pista poliesportiva de l’Eusebi Millan 

també es va fer una feina conjunta entre serveis i ara ha esdevingut un èxit total. 

La presidenta del Consell reafirma que la voluntat existeix, i que intentarà recopilar aquesta feina i mirarà 

de portar una proposta visible properament. 

El representant de l’AV Havana i Rodalies manifesta que no s’entén que els caps de setmana molts espais 

públics estiguin tancats i això pot anar obrint pas a altres peticions. El representant del grup municipal 

Volem Mataró afegeix que li sembla molt bé que es faci al Centre però diu que a l’Havana també caldria; i 

comenta que el 2016 es va presentar una proposta de resolució demanant l’obertura del pati de l’escola 

Anxaneta. La presidenta del Consell comenta que això té un cost important, de manteniment, de vigilància, 

seguretat... i cal valorar-ho molt bé. 
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El representant del grup municipal Volem Mataró obre el tema de la zona Iveco i demana posar-hi alguna 

cosa de lleure esportiu. El representant del grup municipal ERC també demana conèixer el projecte d’Iveco 

i el de Prades, ja que es comencen a sentir comentaris i els veïns de la zona reben visites d’advocats. La 

secretària del Consell recorda que sobre el projecte d’Iveco ja ens van venir a parlar. La presidenta del 

Consell demanarà com estan actualment aquests projectes i es portaran al Consell. 

El representant del grup municipal Volem Mataró comenta que acabades les obres de les parades de taxis 

de la plaça de Santa Anna, encara hi continuen havent furgonetes aparcades allà.  

També demana com està el Pla de Mobilitat. La presidenta del Consell comenta que s’està plantejant el 

calendari per a poder-se implementar, però que serà força imminent. 

  

5. Informacions:  

Seguiment pressupostos participatius 

La secretària del Consell informe que els pressupostos participatius estan en fase de votació fins el proper 

22 de febrer i reparteix alguns fulletons informatius perquè tothom pugui conèixer les propostes finalistes i 

els punts de votació. 

El representant de l’AV Havana i Rodalies manifesta la dificultat que suposa per molts gent, obrir un 

correu per utilitzar només una vegada i ho troba incongruent. Diu que amb un DNI n’hi hauria d’haver 

prou. No demana de treure aquest sistema però si proposa complementar-lo amb un altre. 

La secretària del Consell comenta que la plataforma decidimmataro.cat no és pròpia sinó que ens hi hem 

adherit i té algunes limitacions; també es tracta d’una prova pilot i caldrà millorar alguns aspectes. En 

aquest cas, recollim la demanada i la passem al servei corresponent. 

En JMD pregunta quin tant per cent de població a Mataró supera els 60 anys i demana tenir en compte 

aquest col·lectiu que cada vegada queda més marginat. Ho consultarem. 

 

Mostra d’Entitats de Mataró 

La secretària del Consell explica que aquest any es celebrarà la Mostra d’entitats de Mataró. Serà el dia 2 

de juny i el proper dilluns 19 de febrer hi ha una sessió informativa on s’ha convocat a totes les entitats per 

explicar-ne el funcionament general. 

 

Formació Agència 

La secretària del consell explica que el proper 28 de febrer es faran unes sessions informatives sobre 

subvencions; una a les 11.00 h i l’altra a les 19.00 h. Les dues a l’Espai Gatassa. 

De cara al març també hi ha prevista una formació sobre Eines de gestió en línia i treball en xarxa. 

 

Exposició Màster 2050 

La secretària del Consell recorda que els resultats de l’estudi del Mataró 2050 es podran veure exposats als 

diferents Centre Cívics. Comenta que ara està a Rocafonda i a partir del dia 26 de febrer i fins el 9 de març, 

es podrà veure a Cabot i Barba. Després es portarà a Cerdanyola fins el 23 de març. Recorda que 

l’exposició sencera només es mostrarà a Cabot i Barba; a la resta de Centres Cívics només hi haurà la part 

que fa referència al respectiu territori. 

 

 

file://orion/ocm/MANDAT%202015-2019/Seguiment%20Consells/CT%20Centre-Eixample-Havana/2018%20PICEH/180213%20Sessió%2032/decidimmataro.cat
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El representant de l’AV Mataró Centre troba interessants les propostes que es van presentar però comenta 

que mentre es gasten diners per a fer un estudi de com serà Mataró l’any 2050 es podrien aprofitar aquests 

diners per anar fent coses del dia a dia. La secretària del Consell comenta que es tracta d’un treball 

acadèmic i que les propostes aportades poden servir (o no) d’idees per a projectes municipals; per altra 

banda, explica que aquest estudi no ha suposat cap cost per l’Ajuntament; s’ha fet a través d’un conveni i 

únicament se’ls ha facilitat informació, visites guiades i espais per a poder treballar i exposar. 

La presidenta del Consell, davant d’aquesta reflexió, vol compartir les conclusions d’una conferència on va 

assistir: actualment la societat avança a unes velocitats de vertigen i això té els seus afectes a 

l’administració; comenta que cal tenir-ho present i començar a treballar amb aplicacions d’intel·ligència 

artificial; continua dient que està molt bé que planifiquem però cal donar resposta immediata a problemes 

immediats, i és un dels grans reptes adaptar-nos a aquests canvis que la societat ens està empenyent. 

En JMD pregunta que què mirem per mesurar que una ciutat sigui atractiva: que hi hagi bones xarxes de 

comunicació, empreses de serveis en general per externalitzar al màxim...? Doncs això, també s’hauria 

d’aplicar a Mataró. Comenta que ara no hi ha cap xarxa per facilitar la comunicació entre l’Ajuntament i 

els ciutadans, i una manca de comunicacions ferroviàries amb l’aeroport de Barcelona, d’empreses de 

serveis... 

La presidenta del Consell proposa parlar un dia d’aquest tema per posar en valor el potencial de Mataró. 

Comenta que hi ha el projecte de posar en marxa una xarxa de comunicació enter Ajuntament i ciutadans, 

que es va fer una aposta encertada amb el Tecnocampus (tecnologia, innovació i coneixement); també hi ha 

una aposta en temes d’indústria digitalitzada, amb possibilitats d’accedir a ajudes i subvencions; s’ha fet 

una forta inversió en indústria qualificada i tecnificada... Per a tractar el tema, s’acorda englobar-lo dins del 

Pla de Treball. 

 

6. Seguiment demandes 

Abans de començar, la presidenta del Consell informa sobre el tema del macroprostíbul. Explica que 

promotor té la llicència d’activitat en vigor donat que la sentència li va donar la raó, però no té llicència 

d’obres, ja que està caducada. 

Comenta que l’Ajuntament va modificar el pla general per a reordenar el pla d’usos dels polígons, i 

mentres, la concessió de llicència d’obres està suspesa. 

Malgrat el promotor s’aculli al principi de llibertat empresarial, l’Ajuntament aprofita les eines legals que 

té per posar accent cap a on vol que vagi (tot el consistori està d’acord en centrar-ho en una indústria neta i 

evitar la construcció de locals dedicats a activitats sexuals).  

L’Ajuntament per tant, no pot donar cap llicència perquè estan treballant un pla d’usos, del qual se’n farà 

l’aprovació inicial el proper mes d’abril i després encara quedarà el període d’al·legacions i l’aprovació 

definitiva. 

La representant del Foment Mataroní diu que amb això s’atura l’economia. La presidenta del Consell 

respon que no ja que només afecta a aquest polígon.  

La representant de l’AV Mataró Centre pregunta què passarà amb els locals d’oci que hi ha actualment. La 

presidenta del Consell explica que el que ja hi ha es pot respectar però, si així es decideix, no se’n podran 

obrir de nous. 

Continuant amb el seguiment de demandes n’hi ha algunes que provenen de l’estiu, com la barana de 

protecció que han posat en el pàrquing de la plaça de les Tereses i la cartellera de l’escola de Santa Anna, 

que l’han traslladat a la vorera de davant. 

Pel que fa a les parets de la plaça de la Muralla, es van pintar els dos murals i ara queda pendent netejar els 

grafitis de la resta de parets. El representant del grup municipal CIU recorda tota la feina que s’ha fet tant a 

la part de Can Xammar com a la de baix, a la plaça de la Muralla (neteja de grafitis, més llum, més 

vigilància, reposició dels vidres del pàrquing trencats, neteja de mobiliari....); pràcticament ara només 
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queda pendent la neteja d’aquestes parets; comenta que han fet la pregunta i han respòs que s’arreglarà, que 

cal buscar els titulars perquè donin el consentiment i coordinar la neteja. El representant del grup municipal 

CIU concreta que els titulars estan tots localitzats i per tant, només cal coordinar la neteja. Aprofita per 

felicitar a en Joan Campmajó i a en Joan Carbonell per la seva implicació en el tema. 

Pel que fa a les demandes de la darrera reunió es recorden les respostes. 

El representant de Mataró Centre vol debatre el tema del punt de llum a la plaça de Santa Anna. Diu que no 

pot ser que per desenvolupar qualsevol activitat en el punt neuràlgic de la ciutat, valgui diners; demana 

trobar una solució. El representant de l’AV Havana i Rodalies torna a insistir en què es faci una valoració 

econòmica. També demanen fer un històric dels actes que s’hi han fet aquest darrer any i veure quant ha 

costat. La presidenta del Consell sintetitza dient que hi ha dos temes: la seguretat (caldria veure quines 

mesures es poden adoptar per a preservar el perill) i el de les potències. S’acorda fer aquestes consultes i 

portar el tema en el proper Consell. 

El representant del grup municipal Volem Mataró comenta que en el Parc Central també hi ha punts de 

llum, i per tant, el tema de la seguretat també hauria de ser un inconvenient i no es percep així. 

La representant del Foment pregunta si els carrers d’Argüelles i Nova dels Caputxins estan contemplats en 

el pla d’asfaltat. Farem la consulta. 

Respecte el pla d’arbrat, la representant de l’AV Mataró Centre demana reposar les pilones que falten en el 

carrer de Jaume Balmes ja que sinó, els arbres no duraran.  

 

7. Sobrevinguts 

No n’hi ha. 

 

8. Precs i preguntes 

En MSG pregunta com està el tema del Corte Inglés. La presidenta del Consell diu que estan en espera de 

si el tribunal Suprem accepta o no el recurs de cassació que es va interposar; mentres, ningú es pronuncia, 

ningú vol anticipar res. Si d’admet a tràmit o no ho sabrem aviat. 

El representant de l’AV Mataró Centre felicita a tot el Consell per la quantitat de coses que s’han fet 

darrerament i per comptar amb una assistència el darrer any del 60%, doncs és una xifra elevada respecte la 

resta de Consells en què forma part. 

Continua demanant la possibilitat de què hi hagi aigua en els Consells. La representant de l’entitat, recorda 

que fa temps s’havia comentat de posar una màquina de cafès i d’aigua al Centre Cívic i demana si això es 

tirarà endavant. Farem la consulta. 

El representant de l’AV Mataró Centre pregunta quan començaran les obres de la plaça de Lluís Gallifa. 

Farem la consulta. 

El representant de la Passió Infantil pregunta pel peix de ferro de la Caixa, que han tret. La presidenta del 

Consell diu que és propietat de Bankia i que l’Ajuntament no l’ha tret. Demanarem més informació. 

També demana la possibilitat de posar alguna cartellera a la plaça de Santa Anna. Passarem la proposta al 

servei corresponent. 

El representant de l’AV Mataró Centre comenta que al pàrquing de la Nau Vapor i Gordils, des de la 

xemeneia fins al carrer de Sant agustí, està ple de forats. Passarem nota al servei corresponent perquè ho 

arreglin. 
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Acords i compromisos 

- Informar, a la propera reunió de Consell, sobre la campanya de gossos a la via pública que 

properament es portarà a terme  

- Pel que fa als temes a tracta dins del Pla de Treball, la secretària del Consell passarà un llistat per a 

què puguin ser prioritzats i tractats en aquest ordre 

- S’acorda recopilar la feina feta sobre la possibilitat de què l’Angeleta Ferrer esdevingui Pati Obert i 

portar una proposta al Consell 

- Preguntar com estan els projectes de la zona Iveco-Pegasso i Prades i portar-ho al Consell 

- Preguntar quan es posarà en marxa el nou Pla de Mobilitat 

- Fer arribar al servei corresponent la dificultat que ha suposat obrir un correu (per utilitzar només una 

vegada) per a poder votar els pressupostos participatius. Demanen complementar el sistema existent 

amb un altra opció més senzilla en què identificant-se amb el DNI ja n’hi hagués prou per votar 

- Consultar quants habitants majors de 60 anys hi ha a Mataro i es demana tenir en compte aquest 

col·lectiu, cada vegada més marginat, en temes a alfabetització digital i tramitació electrònica.  

- Englobar dins del Pla de Treball el tema de posar en valor el potencial que té Mataró: xarxa de 

comunicació entre Ajuntament i ciutadans, Tecnocampus (tecnologia, innovació i coneixement), 

aposta en temes d’indústria digitalitzada, forta inversió en indústria qualificada i tecnificada 

- Pel que fa a la instal·lació d’un punt de llum a la plaça de Santa Anna, preguntar: respecte la seguretat, 

quines mesures caldria adoptar per a preservar el perill; fer una valoració econòmica del cost que 

podria suposar; per últim, demanar un històric dels actes del darrer any i veure quan ha costat. 

- Consultar si els carrers d’Argüelles i Nova dels Caputxins estan contemplats en el pla d’asfaltat. 

- Reposar les pilones que falten en el carrer de Jaume Balmes 

- Demanar si pot haver aigua en els Consells 

- Preguntar quan es posaran les màquines d’aigua i cafè al Centre Cívic Cabot i Barba 

- Preguntar quan començaran les obres de la plaça de Lluís Gallifa 

- Preguntar perquè s’ha retirat l’estàtua del peix de ferro que hi havia davant l’edifici de Bankia 

- Demanen posar una cartellera a la plaça de Santa Anna 

- Arranjar els forats que hi ha al pàrquing de la Nau Vapor i Gordils 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic 

- Convocatòria i Acta de la reunió del 11/01 

- Pla de Treball 2018 

- Seguiment demandes 

- Reglament de Participació Ciutadana 

- Fulletons pressupostos participatius 



 

 

Servei de Projectes Transversals i Participació - Ajuntament de Mataró  
c. Juan Sebastian Elcano, 6 - 08302 – MATARÓ 
937 022 831  | participacio@ajmataro.cat 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.25 h. 

  

 

Presidenta del Consell Territorial    Secretària 

 

 

Núria Moreno Romero      Coral Mas Badia 

 

 

Mataró, 13 de febrer de 2018 

 

 

 


