CONSELL TERRITORIAL DEL CENTRE-EIXAMPLE-HAVANAde
Número sessió: 35
Caràcter: Ordinari
Data: 31 de maig de 2018
Hora: 19.08 h
Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba
Hi assisteixen:
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 C’s
Grup municipal Volem Mataró
JMD (ciutadà/na a títol individual)
MSG (ciutadà/na a títol individual)
LPI (ciutadà/na a títol individual)
JRD (ciutadà/na a títol individual)
MRC (ciutadà/na proposat per presidència)
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
Foment Mataroní
Grup municipal ERC-MES-AM
JSJ (ciutadà/na a títol individual)
JLG (ciutadà/na a títol individual)
NBP (ciutadà/na a títol individual)
PJGM (ciutadà/na a títol individual)

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

No assisteixen:
AV l’Havana i Rodalies
Grup municipal PPC
Grup municipal PxC
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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.

Pati Obert Angeleta Ferrer

3.

Pressupostos Participatius

4.

Informació sobre propostes d’actuacions al Centre de Mataró (La Riera, Pl. de les Tereses, Pl. de
Cuba i Pl. de Santa Anna; seguiment del Pla de Mobilitat i Pla Estratègic d’Impuls al Centre)

5.

Seguiment demandes consells anteriors

6.

Sobrevinguts

7.

Precs i preguntes

1.

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

En JMD proposa una esmena a l’acta, en el punt 2 (Debat obert), quan diu ...Continua en JMD
comentant... A l’apartat (guió 10): Respecte l’aigua, a Barcelona ja s’estan fent estudis sobre com es
recolliran, depuraran i aprofitaran les aigües per la ciutat. A continuació es proposa afegir: per tal de
preparar-se per el tall de subministrament que fan des del Ter, que arribarà a ser de fins el 50% del
cabdal aproximadament el 2027.
Es fa l’esmena i s’aprova per unanimitat.

2.

Pati Obert Angeleta Ferrer

Respecte el punt de l’Angeleta Ferrer, la presidenta del Consell comença informant de la voluntat del
govern d’obrir patis. Abans però, matisa la diferència entre patis oberts i obrir patis, dient que els patis
oberts impliquen tenir un dinamitzador i s’engloben dins dels plans educatius d’entorn. N’és conscient
que hi ha una mancança d’espais desbarjo al centre de la ciutat i des dels serveis tècnics s’està mirant la
viabilitat de disposar dels patis.
El representant de l’AMPA Cor de Maria comenta que, el que ells demanaven, independentment de la
nomenclatura, era que s’obrissin els patis perquè els nens poguessin jugar i fer esports al carrer, i en el
cas de l’Angeleta Ferrer se’ls va explicar el tema arquitectònic de separar l’escola del pati.
També pregunta si la diferència recau bàsicament en el dinamitzador i què és més viable. La Núria
Moreno respon que és més fàcil quan hi ha dinamitzador i sinó, cal mirar-ne la viabilitat, i aquesta, és la
voluntat de l’Ajuntament. La dificultat està en què compleixi la normativa, a més de la disposició de la
direcció de l’escola.
El representant de l’AMPA pregunta per què en el moment que els tècnics van explicar-ho, van
plantejar un fet que no depenia d’ells.
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La presidenta del consell insisteix en la voluntat d’obrir patis: Anxaneta, Joan Corominas... I diu que en
el cas de l’Angeleta Ferrer els falta l’ok de la direcció.
El representant de l’AV Pati de Can Marchal comenta que si entrem en un tema de responsabilitats serà
complicat perquè les direccions de les escoles no voldran assumir les possibles incidències que hi hagi a
nivell de responsabilitat civil i fins i tot penal; proposa per tant que hauria de ser l’Ajuntament qui
assumís aquesta responsabilitat.
Per altra banda comenta que si es parla d’escoles al centre, per què no es mencionen el Cor de Maria,
Santa Anna i Valldemia. La presidenta del Consell comenta que són concertades, al que li responen que,
si la voluntat és obrir patis, també caldria insistir-hi...
El representant de l’AMPA Cor de Maria considera però, que l’Ajuntament té molta més mà a les
escoles públiques que a les concertades.
En JMD pregunta que si cal dinamitzador i l’Ajuntament està disposat a pagar-lo, per què no es fan
patis oberts en aquestes tres escoles.
El representant de l’AMPA Cor de Maria diu que això seria més semblant a un tipus extraescolars i no
és el concepte que ells havien demanat.
La presidenta del Consell diu que el Pla Educatiu d’Entorn té una solidesa molt controlada; no es tracta
d’obrir un pati... Diu que el concepte de pati obert està més desenvolupat que el d’obrir un pati.
El representant de l’AV Mataró Centre pregunta per quan es preveuen obrir aquests patis. La presidenta
del Consell pensa que aquest any es veurà. El representant de l’AV Mataró Centre pregunta de qui
depèn. La Núria respon que del Servei d’Educació i de la direcció de l’escola.
El representant de la Passió Infantil pregunta si els patis estaran oberts els dies de cada dia o també els
caps de setmana. La Núria Moreno respon que els patis oberts funcionen les tardes de 6.30 a 8.30 i els
dissabtes al matí.
Per acabar, el representant de l’AMPA Cor de Maria recorda que el concepte és que el parc de tota la
vida pugui arribar als nens; està d’acord en què cal mirar responsabilitats però també s’ha d’evitar que
els nens es quedin tancats a casa amb la play mentre es presumeix de que han de ser esport... Per tant,
proposa que en el cas de l’Angeleta Ferrer, si realment el pati està separat de l’escola, l’Ajuntament hi
hauria d’entrar i dir-lis que no pateixin per la seguretat perquè ja se’n responsabilitzen ells. Afegeix que,
a nivell econòmic, també surt molt més econòmic obrir un pati que fer un espai nou.
El representant de l’AV Mataró Centre conclou dient que anirem insistint en el tema.

3.

Pressupostos Participatius

La secretària del Consell explica les propostes que hi ha sobre la taula, ja sigui perquè les han enviat els
membres del Consell, o perquè es van demanar l’any anterior sense prosperar. També s’inclouen 4
propostes més que sorgeixen en aquell moment.
Tot seguit es passen a votar les propostes acordant que les dues que tinguin més puntuació seran les que
presentarem com a Consell. Tothom pot votar tantes vegades com vulgui.
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La relació queda de la següent manera:
Núm. Proposta

Punts

1

Treure els contenidors de davant de l’entrada del Cor de Maria

6

2

Wifi al centre de Mataró

13

3

Asfaltar els carrers d’Onofre Arnau, Argüelles i Nou de Caputxines

0

4

Instal·lació de cartelleres a la via pública, al centre de la ciutat

13

5

Urbanització del Pati de Can Marfà

2

6

Equipar la zona del passeig marítim amb aparells per fer manteniment físic

6

7

Posar bicings a la ciutat

4

8

Posar punts de càrrega i descàrrega elèctrica a la ciutat

3

9

Arranjar, adequar i dignificar la façana marítima de l’Av. Maresme (des de Prades fins
al carrer de Sant Pere) fins a 330.000 euros

12

Per tant, les propostes que presenten són les següents:
-

Wifi al centre de Mataró
Instal·lació de cartelleres a la via pública, al centre de Mataró

Respecte les propostes descartades, s’intentaran gestionar com a demanda. En MSG comenta el
lamentable estat en què es troben punts emblemàtics de la ciutat: el passeig marítim, el port de Mataró,
el parc central, Can Xammar, la casa gran i els carrers circumdants... Comenta que tot el dia estem
mirant com es pot vendre la ciutat quan tenim llocs que fan pena; pregunta on està la policia de barri,
cal que parli amb la gent, veïns, comerços... Passarem el telèfon d’en MSG a la policia de barri perquè li
pugui expressar la seva percepció.
El representant de l’AV Mataró Centre comenta que just davant del Frankfurt de La Riera hi ha un forat
a terra i algú hi prendrà mal. Passarem nota a espais públics.
La presidenta del Consell conclou dient que també té aquesta percepció, que hi ha molta feina a fer i
que porten molt d’endarreriment; li agradaria tenir pressupost per tenir Mataró més al dia. Afegeix que
la policia està treballant un canvi de model, més proper al ciutadà, que interactuï amb ell i que sàpiga
les coses que passen al barri.
Pel que fa al Port, comenta que també hi estan treballant; s’ha guanyat en temes nàutics però també cal
potenciar la part de restauració, oci...
El president de l’AV Mataró Centre posa de manifest que s’han fet coses a Can Xammar i reconeix que
ara fa un goig que temps enrere no feia.
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4.

Informació sobre propostes d’actuacions al Centre de Mataró (La Riera, Pl. de les Tereses,
Pl. de Cuba i Pl. de Santa Anna; seguiment del Pla de Mobilitat i Pla Estratègic d’Impuls al
Centre)
La presidenta del consell explica que aquest punt el tractarem amb profunditat a la propera sessió
de Consell ja que el Pla de Mobilitat estarà molt més tancat. Comenta que mentre no acaba
d’arribar aquest Pla ja s’han impulsat algunes accions com les següents: habilitar el solar de la
futura Casa de la Cultura com a aparcament de zona taronja; aprofitar el carril bus de l’avinguda de
la República per aparcar, des que acabi el servei de bus i fins les 7.00 h del matí (també al Camí
Ral)...
Els representants de l’AV Mataró Centre i del Pati de Can Marchal pregunten que es farà amb totes
les propostes que van enviar. La presidenta del Consell diu que les passarem als serveis tècnics
perquè en tinguin coneixement i en mirin la viabilitat.
La presidenta del Consell comenta, respecte el Pla Estratègic d’Impuls al Centre, que estan
pendents de què, de les 23 propostes presentades, les 5 finalistes vagin a la mesa de concertació. A
la propera reunió de Consell, es presentaran al Consell, aquestes 5 propostes i a qui s’encarregarà
el projecte definitiu. Comenta que també es tindran en compte els projectes no seleccionats ja que
hi ha detalls molt interessants. Com que es preveu que sigui un tema molt extens, la presidenta
proposa iniciar la reunió a les 18.00 h.
Per tant, s’acorda fer la propera sessió el dia 12 de juliol, de 18.00 a 21.00 h intentant només posar
aquest punt a l’ordre del dia.

5.

Seguiment demandes consells anteriors
La secretària del Consell llegeix les respostes a les demandes dels Consells anteriors i demana si hi
cal algun aclariment.
Respecte el tema del camí escolar de Santa Anna, es reparteix un document amb l’estat actual del
projecte (donat que al document que es va enviar prèviament hi havia un enllaç que no enllaçava
amb el contingut). Comenta que s’ha demanat un document amb les actuacions realitzades, les
pendents i la calendarització d’aquestes i que així que el tinguem se’ls farà arribar per correu
electrònic.

6.

Sobrevinguts
No n’hi ha.

7.

Precs i preguntes
El representant de la Passió Infantil comenta que caldria promocionar més el civisme; explica que
trucant al telèfon del civisme resolen moltes coses però la gent ho desconeix. La secretària del
Consell comenta que s’explica a escoles, hi ha els agents cívics, que es posen en contacte amb
comerços, entitats, l’APP de Mataró neta... Respecte el telèfon del civisme, el proper dia portarem
targetes al Consell. En JRD comenta que abans hi havia el Telegram però no ha acabat de
funcionar. La representant de l’AV Mataró Centre comenta que hi ha el grup de Fotodenúncia del
Facebook, que funciona força bé...
El representant de l’AMPA Cor de Maria comenta que a l’edifici de Sidral (Pl. d’Espanya, 1) hi ha
el club Gimnàstic Mataró. Explica que l’any passat van arreglar els vestidors i es va posar aigua
calenta però la instal·lació elèctrica continua estant molt cascada i ara últimament a la que plou una
mica fort, hi ha filtracions d’aigua i s’inunda el terra. El terra és de fusta i cada vegada està més fet
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malbé... Aquests dies no s’ha pogut arreglar i s’han hagut de suspendre els entrenaments; no es pot
ventilar perquè no hi ha finestres i s’està rumorejant la possibilitat de tancar, cosa que com a ciutat
esportiva que volem potenciar, no s’hauria de permetre. Cal posar fil a l‘agulla si volem que
continuï l’esport al centre. Passarem la incidència als serveis corresponents.
El representant de l’AV Mataró Centre recorda que en els darrers pressupostos participatius va
sortir la proposta d’arreglar la plaça de Santa Anna (font, bancs, jardineres...). Pregunta si han
pensat on es posaran les parades en cas d’una mostra o fira de Nadal... si hi posen tots aquests
elements; per altra banda, pregunta quan està previst fer-ho. Demanarem el projecte i la
temporització.
El representant del grup municipal Volem Mataró pregunta quan es trobarà una solució al tema
dels cotxes al Joan Corominas: no hi ha pas de vianants, la policia molts dies no hi és, hi ha molt
de trànsit... Explica que un grup de pares es van mobilitzar i van sortir amb una pancarta però cal
trobar solució. La presidenta del Consell diu que sí que hi ha presència policial però és insuficient.
Mirarem què es pot fer.
En JMD demana resposta a algunes peticions que ha fet: comerços del centre de Mataró, la política
fiscal, promocionar que la gent jove vagi a pisos del centre... El representant del grup municipal
Volem Mataró explica que el març de 2013 es va aprovar el projecte Aixecar persianes, que suposa
tota una sèrie d’avantatges: per als propietaris d’un local buit, financia el 100% d’IBI i l’ICIO als
barris i el 50% als nous comerços del centre; entren en contacte amb emprenedors que busquen
local i formen part de la borsa de locals de lloguer; els emprenedors tenen a l’abast una borsa de
locals amb un preu per sota el del mercat, se’ls ajuda a realitzar el pla d’empresa per tal que el
negoci sigui viable i gaudeixen de reduccions de la taxa per a llicències ambientals, IBI i ICIO. Per
acabar, informa de què aquest any hi ha hagut 27 propostes d’obrir local; no obstant això,
considera que el programa no es coneix i ha faltat difusió.
El representant de l’AMPA Cor de Maria diu que el problema és que l’Ajuntament només pot
actuar amb l’IBI i l’import és tan insignificant (davant els imports tan alts que han de pagar) que
no motiva prou. Posa l’exemple del comerç Pèls, que paga 12.000 euros/mes (al Mataró Parc)... En
JMD diu que per poc que sigui, pot ajudar a reactivar el centre. La presidenta del Consell afirma
que la part important (preu dels locals) prové de la iniciativa privada; des de l’administració només
es poden impulsar polítiques que ajudin al centre, com el Pla d’Impuls, la taula transversal,
iniciatives amb la Unió de Botiguers, polítiques de mobilitat... Continua dient que el model de
comerç està canviant i estem en un punt d’inflexió del que no se’n salva ni el centre, ni Mataró ni
cap població. Ara es tendeix al comerç electrònic i cal una transformació per part de tothom. Cal
innovar, incloure la vesant cultural, crear esdeveniments nous... S’obre un debat entorn al tema, es
discuteix sobre l’especialització versus les marques, es compara amb municipis com Granollers...
El representant de la Passió Infantil de Mataró explica que a la Muralla de Sant Llorenç, on hi
havia el Bershka, ara hi anirà el Sangiovese i demana fer força perquè s’arreglin els contenidors.
També proposa convertir locals buits del centre en vivendes. La presidenta del Consell diu que
caldria veure si reuneixen les condicions.
El representant del Pati de Can Marchal pregunta si hi ha novetats sobre el bus 5. La presidenta del
Consell diu que s’està negociant però que la queixa ha arribat per diferents bandes i s’intentarà de
què no es retiri. El representant de l’AV Mataró Centre diu que a l’últim Consell de Mobilitat es va
deixar molt clar que seria una línia recta fins a l’hospital. La presidenta del Consell afirma que
s’està replantejant.
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Acords i compromisos
-

-

-

Presentar les següents propostes en els pressupostos participatius del 2019:
. Wifi al centre de Mataró
. Instal·lació de cartelleres a la via pública, al centre de Mataró
Passar nota a espais públics del forat que hi ha a terra davant dels Frankfurts de La Riera.
Passar les propostes d’actuacions al centre de Mataró que han enviat els membres del Consell als
serveis tècnics perquè en tinguin coneixement i en mirin la viabilitat.
Convocar la propera sessió de Consell una hora abans; serà el proper 12 de juliol, de 18.00 a 21.00
h i s’intentarà posar només un el punt Concurs d’idees del Pla Estratègic d’Impuls al Centre a
l’ordre del dia.
Respecte el camí escolar de Santa Anna, informar de les actuacions realitzades, les pendents i la
calendarització d’aquestes.
Passar incidència als serveis corresponents sobre l’estat del terra del Club Gimnàstic Mataró
(Sidral), malmès per les filtracions d’aigua quan plou i que ha comportat la suspensió de l’activitat.
Demanar el projecte i temporització de la proposta d’arreglar la plaça de Santa Anna (pressupostos
participatius 2018).
Passarem nota a Via Pública i als policies de barri sobre la poca seguretat que hi ha a les entrades i
sortides de l’escola Joan Corominas.
Demanar que s’arreglin els contenidors de la Muralla de Sant Llorenç

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
-

Convocatòria i Acta de la reunió del 25/04

-

Propostes actuació al Centre de Mataró

-

Llistat propostes Pressupostos Participatius 2019

-

Document informació camí escolar Santa Anna

-

Seguiment demandes consells anteriors

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.00 h.

Presidenta del Consell Territorial

Secretària

Núria Moreno Romero

Coral Mas Badia

Mataró, 31 de maig de 2018
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