CONSELL TERRITORIAL DEL CENTRE-EIXAMPLE-HAVANAde
Número sessió: 34
Caràcter: Ordinari
Data: 25 d’abril de 2018
Hora: 19.10 h
Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba
Hi assisteixen:
AV l’Havana i Rodalies
AV Mataró Centre
AV Mataró Centre
AV Pati de Can Marchal
AV Pati de Can Marchal
AMPA Col·legi Cor de Maria
Associació de la Passió Infantil de Mataró
Centre Catòlic de Mataró
Cercle Històric Miquel Biada
Unió de Botiguers de Mataró
Grup municipal CIU
Grup municipal CUP-PA
Grup municipal ERC-MES-AM
Grup municipal Volem Mataró
JMD (ciutadà/na a títol individual)
JSJ (ciutadà/na a títol individual)
PJGM (ciutadà/na a títol individual)
LPI (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
Grup municipal PxC
JLG (ciutadà/na a títol individual)
MSG (ciutadà/na a títol individual)
NBP (ciutadà/na a títol individual)
JRD (ciutadà/na a títol individual)
MRC (ciutadà/na proposat per presidència)

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

No assisteixen:
Foment Mataroní
Grup municipal C’s
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Vocal
Vocal

Ordre del dia:
1.

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

2.

Debat obert

3.

Sobrevinguts

4.

Precs i preguntes

Abans d’iniciar la reunió, la presidenta del Consell comenta que aquesta és una reunió extra que es fa a
petició dels propis membres del Consell, donat que sempre passem del temps establert de la sessió sense
arribar als últims punts de l’ordre del dia. Demana però, a partir d’ara, intentar-nos ajustar al temps
establert.
Recorda que no s’ha establert cap punt de l’ordre del dia per tal que tothom pugui dir la seva.

1.

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

S’aprova l’acta del passat 5 d’abril per unanimitat.

2.

Debat obert

Inicia el debat en JSJ comentant que passat Sant Simó hi ha un bloc amb diversos veïns afectats pel pas
d’aigües brutes per aquells camps. Comenta que sempre està humit i ara amb la calor propiciarà plagues de
rates i mosquits. Demana per tant, la possibilitat de canalitzar aquestes aigües.
La presidenta del Consell explica que ella va anar personalment a veure la situació però no és competència
de l’Ajuntament sinó d’Aigües Mataró. S’hauria de fer la canalització de les aigües; caldria fer-ho passar
per un camí però el veí afectat es negava. Explica quan la propietària d’aquells terrenys va morir, els
hereus no es posaven d’acord, que hagués sigut la forma més àgil, econòmica i ràpida; ara la solució seria
fer-ho judicialment per reconèixer el dret de servitud, i això comporta diners.
En JSJ comenta que, malgrat sigui un tema d’Aigües Mataró, si els permisos pel bloc els va donar
l’Ajuntament, no és lògic que admeti aquesta situació.
La presidenta del Consell insisteix en què la companyia d’Aigües està disposada a fer-ho però suposa una
derrama que haurien d’assumir els veïns.
Continua en JMD comentant una sèrie de propostes de temes que voldria que es tinguessin en compte:
-

Impuls al Centre: el centre s’està buidant de veïns; caldria augmentar les vivendes, sobretot per
joves; i recuperar edificis com l’antic cine Iluro o Can Sisternes.

-

Mobilitat: cal ordenar la circulació de vehicles com patinets, bicicletes; recorda que el 3/05 es
reuneix en Consell de Mobilitat per informar dels nous circuïts dels autobusos, que preveuen
enllaçar amb el Tecnocampus i la zona del polígon; diu que aquesta nova xarxa hauria de tenir en
compte que hi ha gent gran.

-

Web de l’Ajuntament: tot i ser conscient que l’estan actualitzant, recorda que hauria de tenir un
bon buscador, tant per temes com per paraules
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-

Tecnocampus: a la última sessió van explicar la política del Tecnocampus però també caldria
abordar temes com el % de retorn o revertiment de beneficis a l’Ajuntament; que als estudiants els
arribi informació de les activitats que es fan a la ciutat; la construcció d’una residència per a
estudiants...

-

Promocionar econòmicament la ciutat: es podria mirar si Barcelona ens pot incloure a la seva àrea
de transports metropolitans; així podríem gaudir de tarifes més econòmiques.

-

Organitzar simpòsiums i fires per donar més volada a la ciutat.

-

El corredor del Mediterrani: el Maresme no se n’aprofita; caldria veure quines són les necessitats
per sectors i aprofitar-se’n.

-

Caldria cuidar i controlar la zona d’oci de manera que sigui atractiva perquè el jovent s’estableixi
aquí.

-

Respecte el medi ambient, TV3 comença a donar explicacions i dades sobre la contaminació.
Donat que aquí estem afectats de ple, caldria tenir informació actualitzada d’aquelles matèries que
ens estan contaminant.

-

Respecte l’aigua, a Barcelona ja s’estan fent estudis sobre com es recolliran, depuraran i
aprofitaran les aigües per la ciutat. Caldria que Mataró comencés a mirar quines polítiques
d’estalvi d’aigua es volen aplicar.

-

Caldria protegir les Cinc Sènies i treballar una política de banc de terres amb preus de mercat per
intentar que continuï sent zona agrícola.

-

Pel que fa als vaixells, hi ha un taller de manteniment de vaixells però estaria bé que hi hagués una
escola per tal que tingui continuïtat i alhora generi ocupació.

-

La residència Mare Nostre es va tancar però hi ha necessitat de residències i també d’una funerària
municipal.

-

També proposa recollir totes propostes que surten del CT PICEH, tant les que tenen sortida com
les que no

-

Per últim, proposa moderar el temps d’intervenció en el CT.

Respecte aquest llistat de temes, el representant de l’AV Mataró Centre comenta que és molt interessant
però que cada proposta porta a un debat i fa temps, dins del Pla de Treball 2018, ja es va fer un llistat
prioritzant els temes que generaven més interès. Proposa, tal com es va acordar, seguir aquell llistat.
Diversos membres del Consell hi estan d’acord. El representant de l’AMPA Cor de Maria diu que potser
caldria diferenciar entre aquells temes que són de barri i els que són de ciutat. Hi ha certes discrepàncies
en això. El representant de l’AMPA insisteix en què amb l’anterior president del Consell s’havien
aconseguit més coses de barri que de ciutat: incidia en temes concrets i aconseguia coses.
La presidenta del Consell també està d’acord en què és més útil debatre temes que afecten als nostres
barris. Ella mateixa pot recollir aquestes mancances i canalitzar-les per donar solucions. En canvi, ja hi ha
els consells sectorials (mobilitat, seguretat...) per tractar temes més generals i proposa que els membres que
tinguin representació en aquests consells podrien explicar aquí el que s’ha parlat.
El representant de l’AV Havana i Rodalies troba molt bé tot el que s’ha arreglat al barri del Palau i
Rocafonda però considera que el barri de l’Havana s’està deixant de banda. La presidenta del Consell
explica que es tracta d’un projecte de llei de barris que s’ha recuperat; la Generalitat ens devia uns diners i
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va demanar de triar un projecte (que afecte des de Rafel Estrany fins a Herrera). Està d’acord en què cal
complementar el projecte. El representant de l’Havana continua dient que allà és un pedaç, que
contínuament estem parlant de promoció de ciutat i allò és una baixada directe a la platja. En JSJ diu que a
nivell de ciutat, dóna la sensació que del carrer Herrera avall no paguen...
El representant de l’AV Mataró Centre diu que sempre estem parlant de projectes però que cal tenir en
compte els problemes actuals. Ara, tenim un problema amb els comerços del centre de Mataró... La
presidenta del Consell diu que el Pla d’Impuls al Centre, ajudarà a desenvolupar estratègies i concretar-les
en accions, i afegeix que s’han posat sobre la taula propostes concretes que seran efectives ben aviat.
En JSJ treu el tema de les brosses. Comenta que caldria anunciar en els contenidors que es sancionarà la
gent que tira les coses a terra. El representant de l’AMPA Cor de Maria comenta que la nova aplicació
Mataró Neta va molt bé. En general estan d’acord que amb les coses grans (sofàs, mobles...) funciona força
bé però a vegades només es limiten a posar una enganxina. Una cosa és la gestió puntual i l’altra constatar
que hi ha incivisme. La presidenta del Consell està d’acord en què l’APP només serveix per incidències
puntuals; continua dient però, que també s’està reforçant en termes de civisme: més policies; agents de
proximitat, que són un enllaç en els barris més conflictius (Rocafons i Pla d’en Boet) entre ciutadà i servei,
que parlen amb comerços, veïns...; també s’ha reforçat la fiscalització dels empleats de Fomento;
enduriment de sancions; més coordinació; ampliació del contracte (que contempla les zones del polígon de
Pla d’en Boet els caps de setmana; servei de platges, incrementa el servei de recollida orgànica...), etc.
El representant de l’AV Mataró Centre torna a preguntar pel tema de l’Angeleta Ferrer. La presidenta del
Consell diu que s’estan buscant alternatives. Diu que hi ha dificultats però que els tècnics ho estan
valorant. Afegeix que quan tinguin una resposta detallada vindran al Consell a explicar-ho. El representant
de l’AMPA Cor de Maria diu que la persona que ens va vendre que el pati seria independent de l’escola, o
ens va enganyar o ara han canviat el projecte, i exigeix saber perquè abans era sí i ara és no. El representant
de la Passió Infantil llegeix alguns apartats de les actes que en parlen. El representant de l’AMPA continua
dient que malgrat a les actes surti més o menys explícit, la majoria de membres d’aquest Consell són
testimonis que es va dir que el pati es podria obrir a l’accés lliure de públic.
El representant de l’AV Mataró Centre pregunta pel tema dels prostíbuls. La presidenta del Consell recorda
que el promotor va demanar llicència d’activitats i obres. Se li van denegar les dues però va recórrer a la
d’obres i li van donar a raó de què no estava caducada; amb això va considerar que ja en tenia prou per
iniciar les obres, sense tenir en compte la llicència d’activitats que també estava caducada però no va
recórrer. Ara, des de l’Ajuntament s’està fent una modificació del pla general que prorroga un any més la
possibilitat de demanar llicència. D’aquí un any hi haurà un nou pla basat en l’activitat industrial i la
restricció d’activitats de lleure i naturalesa sexual. El representant de l’AV Havana i Rodalies pregunta si
això implica estar un altre any negant llicències d’activitat. La presidenta del Consell diu que totes les que
no suposi cap contradicció entre el pla vell i el nou es podran seguir instal·lant.
La representant de l’AV Mataró Centre vol fer explícita una queixa dels veïns del carrer de Santa Marta.
Comenta que en aquest carrer sovint hi ha camions parats que van a descarregar a la plaça de Santa Anna;
això fa que si ha de passar un altre cotxe, o no pugui o s’arrambi molt a les cases i per tant, volen demanar
la possibilitat de tallar el carrer. La representant de l’AV Pati de Can Marchal comenta que els pares de
l’escola de Santa també es queixaven del mateix problema i s’estava estudiant de fer-hi un camí escolar.
Demana preguntar com està el tema.
La representant de l’AV Mataró Centre també demana la possibilitat de què quan hi hagi festes importants
al centre de la ciutat (com ara Sant Jordi), el servei de recollida de papereres funcioni tot el dia. La
presidenta de Consell diu que per Santes, per exemple, ja hi ha reforç però potser continua sent insuficient.
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El representant de la Passió Infantil recorda que a l’acta de la sessió 26 del CT PICEH, quan es parlava del
projecte de nova ubicació dels contenidors de la Muralla de Sant Llorenç, en Joan Campmajó parlava de
què s’estaven estudiant tres propostes... Demana saber quines són i com està el tema.
Per acabar es parla dels temes que es portaran a la propera reunió de Consell. La presidenta del Consell
proposa tractar els tres primers temes del Pla de Treball ja que estan enllaçats: La Riera, Pl. de les Tereses,
Pl. de Cuba i Pl. de Santa Anna; seguiment de Pla de Mobilitat i Pla Estratègic d’Impuls al Centre. Per això
proposa portar algú de mobilitat, comerç, promoció econòmica i espais públics. Demana passar algunes
preguntes prèviament a la secretària del Consell per anar més per feina. S’acorda passar-les abans del dia 7
de maig.
Comenta que també s’intentarà portar el tema de l’Angeleta Ferrer i els pressupostos participatius.

Acords i compromisos
-

Preguntar com està el tema del camí escolar de Santa Anna així com la possibilitat de tallar el pas als
vehicles al carrer de Santa Marta.

-

Demanar la possibilitat de què quan hi ha hagi festes importants al centre, reforçar el servei de
recollida de papereres.

-

Demanar a espais públics quines són les tres propostes de nova ubicació dels contenidors de la plaça
de la Muralla de Sant Llorenç i com està el tema.

-

S’acorda portar a la propera reunió els tres primers temes del Pla de Treball (La Riera, Pl. de les
Tereses, Pl. de Cuba i Pl. de Santa Anna; seguiment de Pla de Mobilitat i Pla Estratègic d’Impuls al
Centre); l’Angeleta Ferrer i els pressupostos participatius.

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
-

Convocatòria i Acta de la reunió del 05/04

-

Actes on es parta del tema de l’Angeleta Ferrer: acta 18 (01/03/16); 26 (01/02/17); 28 (25/04/17); 32
(13/02/18); 33 (05/04/18).

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.35 h.

Presidenta del Consell Territorial

Secretària

Núria Moreno Romero

Coral Mas Badia

Mataró, 25 d’abril de 2018
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