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INFORME ANUAL ANY 2017 

CONSELL DE CENTRE-EIXAMPLA-HAVANA 
 

Nombre de sessions realitzades: 6 sessions 

Mitjana de participació (en tant per cent i en funció dels nomenats):  60.00 % 
Sessió 26 16/27 59% 
Sessió 27 16/23 70% 
Sessió 28 13/23 57% 
Sessió EX 14/23 61% 
Sessió 29 14/23 61% 
Sessió 30 12/24    50% 
 

Temes tractats (en funció dels ordres del dia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 26 (01/02/2017) – ordinària: 
- Memòria valorada del canvi de lluminàries del carrer de Sant Cristòfor, Can Xammar i Baixada 

de les Escaletes. 
- Memòria valorada de la il·luminació de l'aparcament de Can Maitanquis. 
- Memòria 2016 i Pla Anual 2017 
- Procés participatiu: debat sobre educació a Mataró 
 

Sessió 27 (13/03/2017) - ordinària: 
- Aprovació Pla Anual 2017 
- Programa estratègic de civisme, qualitat de la via pública i millora de la selectiva 
- Projecte de replantada d’arbres 
- Diversos: llicències, urbanisme, medi ambient...  

 
Sessió 28 (25/04/2017) - ordinària: 
- Presentació pressupostos participatius 
- Renovació dels membres dels Consells de Participació 
- Audiència prèvia al Ple Municipal 
 
Sessió EX (17/05/2017) - extraordinària: 
- Monogràfic sobre temes d’Urbanisme, Llicències, Medi Ambient... 
 
Sessió 29 (19/06/2017) - ordinària: 
- Pressupostos participatius 
- Projecte La Presó | Espai de les Arts  
- Atorgament del FEDER pel Cafè Nou 
 
Sessió 30 (04/10/2017) – ordinària: 
- Presentació nous membres del Consell  
- Nomenament del representant al Consell de Ciutat 
- Projecte educatiu Cinc Sènies 
- Informacions: Pressupostos participatius, Mataró 2050, Trasllat Agència de Suport a 

l’Associacionisme 
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Nivell de debat dels temes tractats (en quins temes hi ha hagut l’oportunitat de generar propostes i/o discussió) 

 

 

 

 

 

Recull d’acords (segons documents de recull d’acords) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Debat sobre educació a Mataró 
- Pressupostos participatius 
- Seguiment actuacions territori 

 
 

Sessió 26 (01/02/2017) – ordinària: 
1. Fer seguiment de la plaga que està afectant l’arbrat del carrer de Sant Joaquim així com de 

les palmeres del Pati de Can Marchal ja que puntualment cauen fulles seques a terra. 
2. Aprovar la Memòria anual 2016. 
3. Enviar a la secretària del Consell aquelles propostes i idees que vulguin ser incloses en el 

Pla anual 2017, per tal de valorar-les a la propera sessió, abans de l’aprovació definitiva. 
4. Anar canviant de dia les sessions del Consell per a donar oportunitat d’assistir a tothom. 
5. Preguntar què s’ha fet i que queda pendent respecte el tema de l’arranjament de voreres 

previst pel 2016. 
 

 
Sessió 27 (13/03/2017) - ordinària: 

6. Convocar una reunió extraordinària i convidar la regidora Núria Calpe per tractar temes 
d’Urbanisme, Llicències, Medi Ambient... 
 
 

Sessió 28 (25/04/2017) - ordinària: 
7. Recopilar l’estat d’execució del pressupost dels darrers tres anys i facilitar als membres del 

Consell. 
8. L’AVV Mataró Centre serà el referent del grup de treball per a treballar les propostes dels 

pressupostos participatius. 
9. Pregunta a la regidora Núria Calpe, a la propera sessió extraordinària de Consell que es farà 

el dia 17 de maig, les següents qüestions (a banda de les ja previstes): si s’ha previst alguna 
acció per millorar les guinguetes de la platja i la connexió entre la Muralla d’en Titus i la 
Baixada de les Escaletes. 

10. Consultar si ja se sap quin ús tindrà l’antiga escola Angeleta Ferrer. 
11. Informar a espais públics dels dos incidents que hi ha hagut darrerament al Pati de Can 

Marchal en relació a la caiguda de fulles de palmeres: queixa per part d’una veïns que van 
veure caure al propi pati, on habitualment hi juga el nét, una fulla de palmera; trucada dels 
veïns als bombers perquè traguessin una branca a punt de caure. 

12. Reposar el plafó metàl·lic municipal per a publicitat que es va treure de la paret de l’escola 
Santa Anna, a la plaça de les Tereses, o bé posar alguna cosa alternativa. 

13. Demanar la possibilitat de fer un accés per vianants i persones amb mobilitat reduïda a 
l’entrada per urgències de l’Hospital de Mataró. 
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Com es reflecteixen els acords?  

PAM i Pressupostos 
Participatius 

Pla d’actuació de l’àmbit Resolució directe 

7, 8 i 19 2, 3, 4 i 27 

 

 

1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25 i 26 

Mataró,  gener 2018 

14. Preguntar quantes multes del 2016 corresponen a bicicletes, gossos, vianants, patinets i 
altres estris que circulen pels carrers. 

15. Demanar la possibilitat d’ampliar l’entrada de la residència Sant Josep per tal que els 
vehicles puguin entrar i sortir sense tantes maniobres. 

16. Arreglar les rajoles de la Muralla de Sant Llorenç que han quedat afectades per la retirada 
de tres pilones i el canvi de lloc d’una paperera, així com reposar els arbres que falten i 
intensificar la neteja del carrer. 

17. Preguntar si hi ha algun lloc on es pugui consultar els enllaços interurbans i les companyies 
que es poden agafar. En cas de no existir, proposar la creació d’un punt d’informació de 
transports interurbans, tant per Internet com presencial. 

18. Demanen la possibilitat de revisar la regulació en matèria de circulació de bicicletes. 
 
 
Sessió 29 (19/06/2017) - ordinària: 

19. Presentar les següents propostes dins dels pressupostos participatius: 
- La urbanització del pati de Can Marfà 
- Instal·lació de Wifi al centre de Mataró 

20. Informació sobre el número de visites que reben les exposicions de Can Palauet 
21. Fer un major manteniment dels entorns i l’accés del Clos Arqueològic Torre Llauder, doncs 

està molt brut i deixat  
22. Es demana posar algun producte antilliscant o trobar alguna solució pel que fa a la rampa 

que hi ha dins del pas soterrani de Renfe, doncs quan està humit, rellisca molt 
23. Es proposa substituir les tanques d’obra que hi ha darrera l’Ajuntament i que faciliten el 

pas d’una banda a l’altra de la plaça, per jardineres o algun element més atractiu. 
24. Es demana respectar l’acord entre l’Ajuntament i l’escola del Cor de Maria de deixar parar 

els vehicles darrera l’Ajuntament  15 minuts durant les entrades i sortides de l’escola i no 
tot el dia, com està passant ara. 

25. Demanen quina utilitat tenen els quatre màstils que hi ha a la plaça de l’Ajuntament i quan 
s’utilitzen. 

 
 
Sessió 30 (04/10/2017) -  ordinària: 

26. Informar de les conferències sobre l’evolució i situació actual de la problemàtica territorial 
i urbana de la ciutat, que tindran lloc en el marc del projecte Mataró 2050. 

27. Nomenar el representant de l’AMPA del Col·legi Cor de Maria com a representant del CT 
PICEH en el Consell de Ciutat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


