CONSELL TERRITORIAL DEL CENTRE-EIXAMPLE-HAVANAde
Número sessió: 33
Caràcter: Ordinari
Data: 5 d’abril de 2018
Hora: 19.04 h
Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba
Hi assisteixen:
AV l’Havana i Rodalies
AV Mataró Centre
AV Mataró Centre
AMPA Col·legi Cor de Maria
Associació de la Passió Infantil de Mataró
Centre Catòlic de Mataró
Foment Mataroní
Unió de Botiguers de Mataró
Grup municipal CIU
Grup municipal CUP-PA
Grup municipal C’s
Grup municipal Volem Mataró
JMD (ciutadà/na a títol individual)
JSJ (ciutadà/na a títol individual)
JLG (ciutadà/na a títol individual)
MSG (ciutadà/na a títol individual)
LPI (ciutadà/na a títol individual)
JRD (ciutadà/na a títol individual)
Núria Moreno Romero
Coral Mas Badia

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Presidenta
Secretària

Excusats:
AV l’Havana i Rodalies
AV Pati de Can Marchal
Cercle Històric Miquel Biada
Grup municipal PxC
NBP (ciutadà/na a títol individual)
MRC (ciutadà/na proposat per presidència)

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

No assisteixen:
AV Pati de Can Marchal
Grup municipal ERC-MES-AM
PJGM (ciutadà/na a títol individual)
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Vocal
Vocal
Vocal

Ordre del dia:
1.

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

2.

Aprovació Pla de Treball 2018

3.

Informació sobre la campanya de comunicació Cuida la ciutat com cuides al teu gos

4.

Tecnocampus (tecnologia, innovació i coneixement), connexió entre joves i món empresarial, aposta
en indústria digitalitzada, qualificada i tecnificada

5.

Informacions:
-

Seguiment pressupostos participatius

-

Mostra d’Entitats de Mataró

-

Formació Agència

-

Pacte Local per l’Educació

6.

Seguiment demandes

7.

Sobrevinguts

8.

Precs i preguntes

1.

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

S’aprova l’acta del passat 13 de febrer amb la següent esmena: a l’apartat Exposició Màster 2050, en el
penúltim paràgraf, on diu ...Comenta que ara no hi ha cap xarxa per facilitar la comunicació entre
l’Ajuntament i els ciutadans, i una manca de comunicacions ferroviàries... afegir al darrera amb l’aeroport
de Barcelona...

2.

Aprovació Pla de Treball 2018

La secretària del Consell comenta que s’han anotat els temes a tractar prioritzats d’acord amb les
puntuacions que van enviar els membres del Consell. S’intentarà respectar aquest ordre, a no ser que valgui
la pena endarrerir-lo, en vistes a poder obtenir més informació i conseqüentment, l’exposició sigui més
profitosa.
Per altra banda, comenta que hi ha tres membres del Consell, dels que assisteixen habitualment, que han
manifestat expressament que, si les reunions es fan els dijous, no podran venir mai, i es proposa alternar les
reunions entre dijous i dimecres. Com que el problema persisteix amb el canvi proposat, s’acorda mantenir
els dijous com a dia de reunió.

3.

Informació sobre la campanya de comunicació Cuida la ciutat com cuides al teu gos

La presidenta del Consell recorda que en la sessió anterior ja es va parlar sobre l’Ordenança sobre tinença,
protecció i control dels animals, i ara, la Sandra Castañé, tècnica de Salut Pública, ens ve a explicar la
campanya de comunicació que s’ha creat al voltant del tema.
En primer lloc, la Sandra comenta que es tracta d’una campanya adreçada a tota la ciutadania en general i
més concretament, a aquelles persones propietàries de gossos censats, que són aproximadament unes
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3.000. Explica que, a aquestes últimes, se’ls ha enviat una carta on se’ls informa de la campanya; també un
díptic on, a través de diversos ítems, es donen a conèixer els aspectes més importants de l‘ordenança; per
últim, se’ls convida a recollir, a Salut Pública o als diferents OFIACs, una ampolla per tal de diluir l’orina
dels gossos a la via pública.
En MSG planteja si pot haver-hi algun sistema que envoli i protegeixi els 15 cm inferiors de les faroles per
tal que no es degradin amb els orins de gossos i un cop fet malbé es pugui retirar i substituir.
El representant de l’AMPA Cor de Maria pregunta si les cartes només s’han enviat a qui té el gos censat:
La tècnica de Salut comenta que sí, però que ara faran una cerca activa a través dels veterinaris i el padró
per buscar aquells ciutadans que no el tenen censat i així tenir-los controlats. També es pregunta si el
veterinari està obligat a xipar els gossos; la resposta és que no, però hi ha un codi ètica que s’acostuma a
respectar.
El representant de la Passió Infantil de Mataró pregunta què passa amb els gossos no censats quan moren ja
que no van al veterinari. La Sandra Castañé insisteix en què per això és important tenir-los tots registrats.
Pel que fa a la campanya adreçada a la ciutadania, la Sandra explica els diferents materials a través dels
quals s’ha donat a conèixer l’ordenança.
S’han publicat 3 anuncis al Capgròs i al tot Mataró i encara en queden pendents 3 més a cada setmanari;
s’han distribuït 100 cartells pels diferents equipaments municipals, s’han fe 20 impressions pera cobrir 20
mupis i/o marquesines dels 40 que hi ha a la ciutat; s’han fe 8 corporis que es distribuiran de forma
itinerant pels centres cívics, OFIAC, edifici de Benestar Social, Salut Pública i Consum... També es
compta amb sis agents cívics que van informant als ciutadans.
El representant de l’AV Mataró Centre pregunta perquè no s’han cobert els 40 mupis en comptes de només
20. La Sandra explica que, a banda del cost econòmic, hi ha altres campanyes en marxa.
Per últim, la tècnica de Salut Pública, comenta que s’ha fet difusió a través del Web i les xarxes socials. En
el Web s’ha publicat un banner que ha estat actiu durant un mes; també s’ha creat un microsite amb tota la
informació i des d’on es pot descarregar l’ordenança. Respecte les xarxes socials s’aniran fent diferents
campanyes al llarg de l’any mitjançant anuncis de pagament tant en el Facebook com en el Twitter.
Per últim, s’ha contactat de forma directa amb periodistes de diferents mitjans locals i nacionals, als que
se’ls ha fet arribar un kit amb l’ampolla i el díctic.
El representant de l’AV Mataró Centre aplaudeix la campanya alhora que insisteix en què si no es fa
complir la normativa, de poc servirà.
La representant de l’AV Havana i Rodalies comenta que a casa seva sempre hi ha orins de gossos i no es fa
res. La presidenta del Consell diu que les persones que porten els gossos acostumen a fer itineraris
regulars; per tant, cal fixar-nos-hi i poder-los identificar. La Sandra Castañé afegeix que ja s’han començat
a obrir els primers expedients.
El representant de l’AMPA Cor de Maria pregunta si s’han plantejat fer la identificació dels animals per
l’ADN. La Sandra comenta que s’està fent a tres municipis però no acaba de donar bons resultats.
En JMD pregunta quant ha costat aquesta campanya. La tècnica de Salut comenta que quasi 10.000 euros.
El representant de la Passió Infantil pregunta si aquesta xerrada també es fa a altres llocs, al què es respon
afirmativament.
La presidenta del Consell recorda que Mataró ha estat un dels municipis pioners en el tema de diluir els
orins amb aigua. Finalment conclou dient que ara cal donar temps per fer conèixer la normativa i que la
gent se la faci seva i proposa a finals d’any portar les dades al Consell per valorar com ha anat.
En MSG diu que no calen massa dades, doncs només mirant s’hauria d’observar un canvi. La presidenta
diu que les estadístiques i la percepció són dades complementàries.
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4. Tecnocampus (tecnologia, innovació i coneixement), connexió entre joves i món empresarial,
aposta en indústria digitalitzada, qualificada i tecnificada
La presidenta del Consell presenta a la Luz Fernández, directora de Serveis Campus del Tecnocampus, que
ens donarà a conèixer aquest espai d’innovació i emprenedoria.
La Luz Fernández inicia la presentació explicant els estudis universitaris que s’ofereixen al Tecnocampus.
Es tracta de graus, postgraus i màsters en el àmbits de la tecnologia, l’empresa i la salut. Seguidament dóna
algunes dades sobre número d’estudiants inscrits, alumnes titulats, els que escullen el Tecnocampus en
primera opció, procedència dels estudiants, titulacions que s’ofereixen... Cada any fan una potent
campanya per aconseguir incorporar 840 estudiants de nou accés.
Aquest fluxe d’estudiants genera tota una sèrie de serveis transversals vinculats a donar serveis a aquests:
atendre famílies, centres educatius, buscar pràctiques en empreses, buscar convenis perquè estudiants
puguin anar fora i altres vinguin aquí, incentivar vocacions tecnològiques, dinamització a la vida
universitària (esports, cultura, campus saludable, cooperació...), suport a la recerca d’allotjament....
La Luz explica que el 1999 l’Ajuntament de Mataró veu que el futur de la Politècnica ha d’anar lligat a
unes noves instal·lacions i a un model que apostés per una alta complicitat amb el món de l’empresa. A
partir d’aquí es va tirar endavant el Pla Director per la Societat de la Informació, on es defineix el
Tecnocampus. Ben aviat es va posar en valor les potencialitats d’aquest nou sector econòmic i productiu.
Actualment compta amb tres sectors potents: l’escola universitària, la part empresarial i tot el sector salut.
Aquests sectors mouen tota l’activitat en la que es presta el servei i conseqüentment, cada vegada hi ha més
empreses vinculades a aquests sectors.
Explica que el 2010 hi havia tres escoles universitàries. Des de llavors, ha estat el centre de Catalunya que
més ha crescut en nombre d’estudiants. Ara ha arribat a un període d’estabilitat.
S’ofereixen 17 titulacions; els graus de 4 anys i els postgraus d’1 any. Les doble titulacions es fan en 5
anys, per això són les que tenen notes de tall més elevades. Abans de graduar-se, molts estudiants ja tenen
feina.
Comenta que els estudiants provenen sobretot de la comarca del Maresme, seguida de la del Barcelonès,
Vallès Oriental, Vallès Occidental i Baix Llobregat; també hi ha estudiants d’altres comarques i de fora de
Catalunya. En els cas de Mataró, bàsicament provenen de Freta, Santa Anna, el Miquel Biada i el Thos i
Codina.
El representant de l’AMPA Cor de Maria pregunta quin percentatge de places sobra. La Luz Fernández
comenta que poques però que els graus més deficitaris són els de turisme, administració d’empreses en
anglès, logística i la branca de tecnologies (per això es fan força accions per incentivar les branques
tecnològiques).; en canvi, tot els estudis en audiovisuals, doblen l’oferta.
La Luz Fernàndez explica que el Tecnocampus està adscrit a la Pompeu Fabra i es fonamenta en tres pilars:
la professionalització, la internacionalització i l’emprenedoria.
Pel que fa a l’emprenedoria, el hub ofereix als estudiants els recursos, programes i xarxes que poden
necessitar en qualsevol moment del seu viatge emprenedor.
Respecte la branca professionalitzadora, cada any es subscriuen 800 convenis de pràctiques amb empreses,
s’organitzen fòrums per sectors, es concedeixen beques en funció dels mèrits, la situació econòmica
familiar i el fet de viure a Mataró,...
El campus internacional, cada any atrau a 100 estudiants estrangers, s’organitzen iniciatives com el Buddy
Program (que permet acompanyar i donar suport als estudiants internacionals que arriben al
TecnoCampus, per fer que la seva arribada i adaptació sigui el més fàcil possible), o el Weekend
Challenge.
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El representant de l’AMPA Cor de Maria manifesta el poc coneixement que es té del Tecnocampus; es veu
com un sector que viu d’esquena a la ciutat, sempre brut, mal comunicat, amb sobrecostos....
La Luz n’és conscient ja que, a les enquestes que es passen als estudiants, l’ítem valorat més negativament
és el del pàrquing i la mobilitat.
La presidenta del Consell ho confirma explicant que s’ha fet un estudi sobre el desenvolupament del sector
Iveco-Pegasso i una de les conclusions ha estat que el Tecnocampus no està connectat amb la ciutat.
Comenta que caldrà fe accions per tal que Mataró es pugui nodrir de tota l’activitat del Tecnocampus.
Explica que fa poc ja s’ha fet un canvi de planejament on s’ha reduït la part més residencial a favor de la
terciària. Afegeix que cal treballar per aquesta connectivitat entre Mataró i el Tecnocampus amb accions
com tenir més espai perquè s’hi quedin les empreses, una nova xarxa d’autobusos, un carrer més connectat
amb el centre de Mataró, el desenvolupament del sector Balançó i Boter...
En JMD afegeix que es desconeix totalment l’activitat d’allà, que ell ha anat a actes on només hi havia 3 o
4 persones de la ciutat. Proposa fer algun tríptic amb les activitats que s’hi duen a terme i fer-ne difusió. La
Luz Fernández comenta que al Web hi ha el butlletí digital on tothom s’hi pot subscriure. Comenta que un
70% de les activitats són obertes al públic.
En JMD pregunta si la inversió que fa l’Ajuntament vers el Tecnocampus és rentable i si hi ha un retorn
cap a l’Ajuntament. La Luz Fernández comenta que durant força anys ha estat deficitari però en els darrers
dos anys s’ha arribat en un punt d’equilibri, la qual cosa prevegi que un futur hi haurà beneficis.
El representant de l’AV Mataró Centre comenta que caldria construir-hi una residència d’estudiants.
El representant del grup municipal Volem Mataró pregunta per què no s’aposta per a què algunes
empreses del Tecnocampus s’instal·lin al centre; això ajudaria a ocupar molts locals que actualment estan
buits i potenciaria aquesta connectivitat entre centre i Tecnocampus. La presidenta del Consell comenta
que ara s’està dinamitzant la zona dels polígons de manera que s’hi instal·lin determinades activitats del
sector terciari, com gestories, advocats... Es pretén així estimular la industria gran als polígons i al centre
altres empreses més petites.
Donat l’hora que és, la presidenta del Consell demana deixar el tema, comprometent-se si cal a
emprendre’l més endavant. La Luz Fernández ens convida a visitar les instal·lacions del Tecnocampus i a
continuar compartint punts de vista per a integrar el Tecnocampus a la ciutat. Igualment, deixa a disposició
dels membres del Consell dues publicacions: el Pla estratègic TecnoCampus 2022 i la Memòria
TecnoCampus 2016-2017.
En JMD agraeix tots els temes que es porten al Consell, perquè ells mateixos els han demanat i són molt
interessants, però demana també disposar de més temps per a poder participar. Proposa fer més reunions
més sovint, una cada mes.
La presidenta de Consell proposa convocar una sessió extra a finals d’abril sense cap punt preestablert.
5.

Informacions

Seguiment pressupostos participatius
La secretària del Consell comenta que properament es posarà en marxa la propera edició dels pressupostos
participatius. Es preveu que a finals d’abril s’obri la fase de propostes i hi haurà un mes aproximadament
perquè els Consells, i també els ciutadans, puguin fer les seves aportacions. És per això que proposa activar
el grup de treball ja creat per tal que vagin pensant propostes i de cara a la propera reunió, votar les dues
que volen presentar. Demana a la representant de l’AV Mataró Centre si vol liderar el grup de treball ja que
els darrers anys ha funcionat molt bé. Donat que tothom ho veu bé, s’acorda reactivar el grup de treball; la
secretària del Consell es posarà en contacta amb la representant del grup per a facilitar-li els correus
electrònics dels membres del Consell, per reservar espai... i mantenir-la informada de les novetats del
procés.
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Mostra d’Entitats de Mataró
La secretària del Consell recorda que el 2 de juny es farà la Mostra d’Entitats de Mataró. Comenta que ja
s’ha tancat el període d’inscripció però si encara hi ha alguna entitat que si vol apuntar, que ens li ho faci
saber el més aviat possible.
Formació Agència
Degut a l’èxit que ha tingut, és molt possible que es facin més sessions sobre Com obtenir el certificat
digital del representant legal de l’entitat. La resta de programació encara no està tancada; així que se
sàpiga se’ls farà saber.
Pacte Local per l’Educació
El passat 7 de març, la secretària del Consell comenta que ja va avançar per correu electrònic el Pacte
Local per l’Educació, aprovat l’1 de març. Es tracta d’un recull d’actuacions que concreten les prioritats
educatives establertes en el Debat Educatiu, procés participatiu en el que van participar.
A partir d’aquí, s’ha elaborat el butlletí Mataró, Compromís per l’educació. Aportacions, memòria i
declaració del procés participatiu. Es deixa a disposició de tothom que el vulgui agafar.
6.

Seguiment demandes

Donat que prèviament ja s’havia enviat el document Seguiment de demandes, la secretària del Consell fa
una lectura ràpida dels primers punts.
Quan s’arriba a l’apartat del pati de l’Angeleta Ferrer, la presidenta comenta que, per motius de seguretat,
no serà possible obrir-lo per a ús indiscriminat, però sí la pista poliesportiva per l’ús d’entitats esportives i
sota la coordinació de la Direcció d’Esports. El pati de l’Anxaneta en canvi, sí que es permetrà deixar-la
oberta per a tothom.
El representant del grup municipal CIU veu interessant aquest plantejament però considera que s’ha quedat
a la meitat del que s’havia acordat. Està molt bé que les entitats esportives se’n puguin beneficiar però cal
pensar en espais de lleure per a tothom. A partir d’aquí s’obre un debat i es recorden alguns aspectes que
han sortit reiterades vegades en el Consell: el gran cràter que hi ha pel que fa als equipaments esportius a
l’aire lliure al centre de la ciutat; les visites in situ amb tècnics de l’Ajuntament dient que es buscaria
solució, la presentació per part d’en Lluís Gibert on clarament indicava que l’equipament seria independent
del pati i això permetria que fos un espai obert a la ciutat... Finalment, el representant del grup municipal
CIU, demana tornar-ho a valorar ja que hi ha compromisos adquirits.
La presidenta del Consell comenta que aquesta resposta ve motivada per temes de seguretat i proposa en el
proper Consell, donar les explicacions tècniques corresponents. El representant de l’AMPA Cor de Maria
recorda que el projecte es va vendre de manera que això fos compatible, i pregunta perquè ara no és viable;
afegeix que la única explicació que hi troba és que s’hagi dissenyat malament des del principi.
Diversos membres del Consell demanen rescatar les actes que parlen del tema.
Donat que excedim força estona de l’horari pactat, es deixa el punt aquí. També s’anul·len els apartats de
Sobrevinguts i Precs i preguntes.
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Acords i compromisos
-

Esmenar l’acta del passat 13 de febrer.

-

Aprovar el Pla de Treball 2018.

-

Mantenir els dijous com a dia de reunió.

-

Convocar una reunió a finals d’abril sense cap punt de l’ordre del dia preestablert per tal que tothom
tingui el seu espai per participar

-

Reactivar el grup de treball sobre Pressupostos Participatius per tal que discuteixen quines propostes
volen presentar en aquesta edició.

-

La secretària del Consell es posarà en contacta amb la representant del grup de treball per a facilitar-li
els correus electrònics dels membres del Consell, per reservar espai... i mantenir-la informada de les
novetats del procés.

-

Donar les explicacions tècniques necessàries, en el proper Consell, per aclarir la resposta donada sobre
el pati obert de l’escola Angeleta Ferrer.

-

Recuperar les actes que parlen sobre l’afer Angeleta Ferrer.

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
-

Convocatòria i Acta de la reunió del 13/02

-

Pla de Treball 2018

-

Seguiment demandes

-

Díptic Cuida la ciutat com cuides el teu gos

-

Mataró, compromís per l’educació. Aportacions, memòria i declaració del procés participatiu

-

Pla Estratègic TecnoCampus 2022

-

Memòria TecnoCampus 2016-2017

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, 5 d’abril de 2018
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