
 

 

ACTA CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

Número sessió: 01/18 

Caràcter: Ordinari 

Data: 18 de maig  de 2018 

Hora: 10 h  

Lloc: Centre cívic de Pla d’en Boet 

 

Hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Grup Municipal CIU Vicepresidenta 

Associació de malalts de Parkinson Vocal 

Associació de Jubilats i Pensionistes del Maresme-UDP Vocal 

Casal Cívic Mataró Jaume Terradas Vocal 

Associació Gent Gran del Parc Vocal 

Associació Gent Gran La Gatassa Vocal 

Associació de Gent Gran de Molins Vocal 

Associació de Gent Gran de Cerdanyola Vocal 

Associació de Gent Gran de Cirera Vocal 

Associació de Gent Gran de la Llàntia Vocal 

Casal Municipal de Gent Gran Oriol Batista Vocal 

Associació Familiars Alzheimer Maresme Vocal 

Residència Geriàtrica Can Boada Vocal 

Moviment Educatiu del Maresme Vocal 

Grup municipal PSC-CP Vocal 

Grup municipal PP Vocal 

Grup municipal PxC Vocal 

Grup municipal C’s Vocal 

Associació de Veïns de Pla d’en Boet – El Rengle Vocal 

Comissió de la memòria històrica de la gent gran Vocal  

Comissió de cultura de la gent gran Vocal  

Comissió de qualitat de vida de la gent gran Vocal 

Comissió de ràdio Vocal 

Sindicat CCOO Vallès Oriental-Maresme Vocal 

Associació de Gent Gran de l’Havana Vocal 

Cáritas Interparroquial de Mataró Vocal  

Associació de veïns les Santes-Escorxador Vocal  

Residència El Mirador Vocal 

Associació de Gent Gran Rocafonda-El Palau Vocal 

CAP Mataró3. Institut Català de la Salut Vocal 

Aules Sènior de Mataró Vocal 



 

Associació de Gent Gran de Pla d’en Boet Vocal 

Tècnica del Servei d’Igualtat i Ciutadania. Gent Gran Activa Secretaria 
 

També hi assisteixen:  

Coordinadora del servei de dinamització dels Casals de Gent Gran Convidada 

Cap de Servei d’Igualtat i Ciutadania Convidada 
 

S’excusen: 

Nom entitat/organització/institució 

Regidor de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa President 

Creu Roja 

ABS Cirera-Molins-Consorci Sanitari Maresme 

Residència Geriàtrica Laia 

Sindicat UGT- pensionistes i jubilats 

Associació de Gent Gran Jaume Terradas 

Grup municipal CUP-PA 

 

No hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució 

Grup municipal VOLEMataró 

Grup municipal ERC-MES-AM 

Associació de veïns Mataro Centre 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró 

 
Ordre del dia: 

 

1. Aprovació, si s’escau, de  l’acta de la darrera sessió. 

2. Presentació del nou Pla de salut Pública. 

3. Concretar les dues  propostes d’actuacions pels pressupostos participatius 2019. 

4. Estat del projecte Ciutats Amigues de la Gent Gran de l’OMS. 

5. Presentació de l’informe anual del consell. 

6. Presentació del Pla Anual. 

7. Precs i preguntes. 

 

 

1. S’aprova l’acta de la darrera sessió. 

2. Presentació del nou Pla de Salut Pública de Mataró 2017-2020 

El cap del servei de Salut i Consum explica el nou Pla de Salut. 



 

Explica que l’Ajuntament vetllarà perquè la salut sigui un element de les polítiques 

d’altres àmbits sectorials: “Salut a totes les polítiques”. 

Explica les dues vessants que fa l’Ajuntament la de la  protecció de la salut en: 

La contaminació del medi, 

Les aigües de consum públic, 

Els equipaments públics i els llocs habitats, 

Les piscines, 

Les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing, 

Els productes alimentaris, 

Els animals domèstics, els animals de companyia, els animals salvatges urbans 

Les plagues. 

El control de les instal·lacions que poden estar associades a l'aparició de legionel·losi. 

I la promoció de la salut: 

.  La promoció de la salut és el procés de capacitació de les persones i les comunitats per 

augmentar el control sobre la salut i millorar-la. Cal tenir en compte que les persones i les 

comunitats a les quals pertanyen són les protagonistes de la pròpia salut i que, per 
tant, cal ajudar-les en la capacitació per gestionar-la; i, de l’altra, cal treballar en els 

entorns per fer que les opcions saludables siguin les més fàcils i accessibles per a tota la 

població segons les seves característiques. 

Explica alguns del programes que s’estan portant a terme. 

El representant de CCOO pregunta pel tema de les telefonies mòbils si son o no perjudicials, el 

cap de salut explica que es mira la potencia de les antenes i estan correctes i que s’han fet 

estudis independents sobre aquest tema i diuen que no son perjudicials per la salut. 

El representant de Parkinson comenta que al carrer Maragall cantonada Salesians hi ha moltes 

rates, el cap de Salut contesta que es destina una partida pel control de les plagues de rates i 

que ja farà l’avís. També informa que al carrer de Pla de Bages s’està demanen bancs i que no 

en posen i això hauria d’entrar com un tema de salut. També comenta que com entitat els hi ha 

tret un dia de teràpia física que realitzaven en l’hospital de Mataró i si pot mirar que ha passat? 

El representant del Casal Cívic Mataró-Jaume Terradas pregunta per les ones dels telèfons 

mòbils i quines emissions dona el cap del Servei de salut contesta que es donen consells per 

escoltar els mòbils a traves d’auriculars si es parla molt. 

La representant del MEM pregunta sobre el tema del seguiment de la legionel·la i se li contesta 

que s’està fent seguiment i com es fa. 

El representant de l’associació de gent gran de Rocafonda pregunta sobre el tema de les 

plagues dels coloms se li respon que aquest tema també s’està treballant fent captures 

localitzades. 

La representant d’Alzheimer explica que amb la nova llei els hi obliguen a fer formacions molt 

llargues sobre la legionel·la i que aquests cursos son molt cars. 

Arrel de tantes demandes es comenta de poder fer un monogràfic de salut pels casals de la gent 

gran. 



 

 

 

3. Concretar les dues  propostes d’actuacions pels pressupostos participatius 2019. 

La cap del servei explica que aquest any tornem a fer el procés de pressupostos 

participatius, les propostes que es facin han de ser una inversió que no superi els 

330.000 euros. Les dues propostes que surtin del consell aniran directament al 

Consell de Ciutat. El Consell de Ciutat escollirà 18 propostes de totes les que els hi 

arribi dels consells i de les 20 propostes dels ciutadans. Les 18 propostes escollides es 

sotmetran a votació s’executaran per ordre de vots fins a arribar al milió d’euros del 

16 d’octubre al 6 de novembre. 

Passem a nomenar tota les entitats del consell perquè vagin dient les seves dues 

propostes i fem la votació per tant el resultat és el següent: 

PROPOSTES  Vots  

1.  Instal·lar aire condicionat al casal de gent gran del 

Parc  

16  

2.  Instal·lar parcs urbans de salut en espais verds 

propers als casals de la gent gran 

16  

3.  Instal·lació de bancs per tota la ciutat  12  

4.  El mur posar barana al carrer Herrera fins el camí 

Ral  

10  

5.  Dotar de material nou als tallers de memòria 9  

6.  Tenir una plaça als entorns de Can Marfà, amb una 

font i lavabos  

4  

7.  Ampliar la xarxa d,horts urbans  3  

8.  Fer  obres en el fortí per poder-lo obrir i fer visites 

per dintre 

2  

9.  Fer una pista de petanca a prop del Casal de Gent 

Gran de la  Llàntia  

1  

10.  Senyalitzar el fortí nº 6 amb les explicacions del 

recorregut  

1  

 

Per tant són les dues primeres propostes que aniran al procés de pressupostos    

participatius. 

4. Estat del projecte Ciutats Amigues de la Gent Gran de l’OMS. 

La cap del servei explica en el moment concret que es troba el projecte, actualment 

s’estan portant a terme tots els grups focals i a finals de maig estaran tots acabats, es 

farà un recull de totes les dades i al setembre convocarem una reunió del consell per 

fer una devolució de tot el resultat. 

S’explica que el dimecres 16 de maig es va fer la presentació de la imatge guanyadora 

del projecte de ciutats amigues, ha sortit la noticia amb la imatge, s’ensenya la imatge 

que és un cor amb la bandera de Mataró i una ma recolzant el cor. 

5. Presentació de l’informe anual del consell. 

La cap del servei presenta l’informe, tothom el dona per aprovat. 



 

6. Presentació del Pla Anual. 

Es llegeix el Pla Anual d’aquest any, les accions a fer i els principals temes que 

s’aniran tractant. 

 

7.  Precs i preguntes 

No hi ha més  preguntes i sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 12 h 

 

Acords i compromisos: 
 

1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 

2. Aprovació de les dues propostes del consell municipal de la gent gran al procés de 

pressupostos participatius 

 

 

 

La secretaria 

 

 

 

Carla Mulet i Matas 

 

Mataró, a 31de maig  de 2018. 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic: 

1. Convocatòria. 

2. Acta de la darrera sessió. 

3. Informe anual. 

4. Pla Anual. 

 

 

 

 

 


