
 

 

CONSELL de MOBILITAT  

Número sessió: 11 

Caràcter: ordinària 

Data: 6 de juny de 2018 

Hora: 19:00h 

Lloc: Edifici de Via Pública (Pl. Granollers, 11) 

 

Hi assisteixen: 

Regidor de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment President 

Tècnic del Servei de Mobilitat Secretari 

Comitè d'empresa CTSA Mataró Bus Vocal 

Grup territorial BACC Mataró Vocal 

Corporació espanyola de transport, SA (Mataró Bus) Vocal 

Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) Vocal 

Gremi de Constructors i Promotors d'obres de Mataró i comarca Vocal 

Sindicat treballadors autònoms del taxi de Catalunya Vocal 

Associació de veïns Mataró Centre Vocal 

Associació de la passió infantil de Mataró Vocal 

Associació de veïns del Pati de Can Marchal-Eixample Vocal 

Assoc. Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme (AGIM) Vocal 

Unió de botiguers de Mataró Vocal 

RACC Vocal 

Sagalés Vocal 

Som Mobilitat Vocal 

Grup municipal ERC Vocal 

Grup municipal VoleMataró Vocal 

Grup municipal Ciutadans Vocal 

 

També hi assisteixen: (en cas que hi assisteixi tècnics, experts o membres d’altres consells.) 

Càrrec de la persona i organització a la que pertany 

Director de Seguretat Pública Aj. de Mataró 

Sotsinspector Policia Local Aj. de Mataró 



 

Tècnic del Servei de Mobilitat Aj. de Mataró 

Tècnic del Servei de Mobilitat Aj. de Mataró 

 

S’excusen: 

UGT Unió General de Treballadors Maresme Vocal 

Grup municipal PPC Vocal 

Grup municipal PXC Vocal 

Grup municipal CUP Vocal 

ONCE Vocal 

 

No assisteixen: 

SABA Vocal 

Empresa Casas S.A. Vocal 

Associació de veïns de la Llàntia Vocal 

Associació de veïns Peramàs-Esmandies Vocal 

Gremi d'Hostaleria i turisme de Mataró i Maresme Vocal 

Fundació Mutual de Conductors Vocal 

Bombers de la Generalitat Vocal 

Associació de veïns del Palau Vocal 

Preservem el Maresme Vocal 

Elite Taxi Mataró Vocal 

Associació per a la promoció de transport públic (PTP) Vocal 

Associació de veïns de Pla d'en Boet-El Rengle Vocal 

Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme Vocal 

Il· lustre Col·legi d'Advocats de Mataró Vocal 

Grup municipal ICV-EUiA Vocal 

Grup municipal CiU Vocal 

Grup municipal PSC Vocal 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió anterior. 

2. Proposta de noves línies i servei de Mataró Bus. 

3. Proposta d’estacionament nocturn en carrils de circulació. 

4. Estacions de recàrrega de vehicles elèctrics. 



 

5. Conveni de col·laboració Ajuntament – Som  Mobilitat. 

6. Pressupostos participatius 2019. 

7. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la reunió: 

En el punt 1 s’ha constatat que l’acta de la reunió anterior havia estat enviada als vocals.  

L’acta de la reunió anterior queda aprovada.  

 

En el punt 2 el President fa una introducció sobre el tema de la xarxa de bus, i comenta algun detall 

(possible modificació d’alguns recorreguts) i de la durada del contracte. Constata que s’està treballant 

sobre el nou contracte i el model de gestió del Mataró Bus, i emplaça a explicar al Consell de Mobilitat 

quan es defineixi una nova proposta. 

El representant Associació de veïns del Pati de Can Marchal-Eixample es manifesta en contra de la 

modificació de la línia 5, per què, segons el seu parer, afecta negativament al centre. 

El representant de l’OCUC planteja l’eliminació del bucle de la línia 6 (per Carles Padrós,. Molins, 

etc.). El Director de Seguretat Pública respon que s’està estudiant una modificació en aquest sentit. 

 

En el punt 3 el Director de Seguretat Pública explica el tema de la l’estacionament nocturn (entre les 

21.00 i les 7.00 hores). S’estan estudiant la implementació de proves pilot en algunes zones de Mataró 

(Camí Ral, rda. República, ctra. de Mata i c. Picasso). 

La representant del Sindicat treballadors autònoms del taxi de Catalunya considera que serà difícil que 

es pugui respectar el límit d’estacionar a les 7.00 hores, i avança que això perjudicarà al sector del taxi. 

El representant de Som Mobilitat ampliaria la possibilitat d’estacionament anàleg al que es pugui fer en 

l’horari nocturn, però pel cap de setmana, proper al centre. 

El representant de l’OCUC considera que no és bona idea generar expectatives pel vehicle provat. En 

canvi, considera que al Camí Ral, que és un dels llocs on es planteja fer una prova pilot de 

l’estacionament nocturn, caldria ampliar les voreres, que són clarament insuficients. 

El representant del Grup Municipal VolemMataró puntualitza que les línies comencen a circular abans 

de les 7.00 hores. Se li respon que malgrat això, no hi ha inconvenient en aplicar la mesura de 

l’estacionament nocturn fins a les 7.00 hores, ja que en aquella franja horària, passen poques 

expedicions, i en general hi ha poc trànsit (hi ha prou capacitat). 

El representant Associació de veïns del Pati de Can Marchal-Eixample pregunta que quant durarà la 

prova pilot. Se li respon que durarà 6 mesos, i que es farà després de l’estiu. 

 

En el punt 4 el President explica tot el que s’ha fet sobre el vehicle elèctric, que es va presentar aquesta 

setmana. Parla dels punts de càrrega, de la targeta, de les ordenances fiscals, del conveni amb Som 

Mataró, etc. 

El representant de Som Mobilitat exposa la necessitat que els punts que estan pendents entrin en servei 

el més aviat possible. També demana la gratuïtat de la Zona Blava per a vehicles elèctrics. Arrel 

d’aquesta intervenció es genera tot un debat sobre els vehicles elèctrics, els seus costos, el seu futur, etc.  

 



 

En el punt 5 el President i el representant de Som Mobilitat exposen el conveni de col·laboració que 

han signat, que està relacionat amb l’estacionament, i amb l’accés dels usuaris de Som Mobilitat als 

vehicles. 

El representant de Som Mobilitat explica breument el funcionament de la cooperativa. 

El representant del Grup Municipal VolemMataró pregunta per la flota de vehicles municipal. El 

President explica com s’està renovant la flota amb vehicles elèctrics o híbrids, segons els usos i les 

necessitats. 

El representant de l’OCUC considera que el vehicle elèctric millora el tema ambiental, però que caldria 

apostar més pel transport públic. Des de Som Mobilitat es parla de fer passes endavant, i d’apostar per 

la intemodalitat. 

El representant del Grup Municipal ERC considera que és una contradicció fer accions de mobilitat 

sense tenir aprovat un PMUS. El President diu que properament s’engegarà el calendari d’aprovació del 

PMUS. 

 

En el punt 6 el Secretari llegeix les propostes del Consell de Mobilitat per als Pressupostos 

Participatius. També se’n fan de noves. Es fa la votació i les mesures que s’aproven són les següents: 

- Instal· lació de lavabos públics a la ciutat. 

- Instal· lació d’una escomesa elèctrica permanent a la pl. de Santa Anna, per ser utilitzada en els 

actes que s’hi fan. 

 

En el punt 7 el representant de l’Associació de veïns del Pati de Can Marchal-Eixample proposa 

promoure la realització de projectes de Camí Escolar. També proposa que es reguli, mitjançant canvis 

en les ordenances, la circulació de vehicles de mobilitat personal per les voreres. 

El representant del Comitè d’Empresa Comitè d'empresa CTSA Mataró Bus demana que s’ampliï la 

parada del Sagalés al Vapor Gordils. A partir d’aquest comentari s’explica breument que s’està 

treballant en la Unitat d’actuació urbanística del Vapor Gordils, i també en la cessió de la N-II a 

l’Ajuntament. 

El Director de Seguretat Pública explica la proposta de conversió del carrer d’Amàlia en un vial en 

format cul-de-sac. El representants de l’OCUC, de Som Mobilitat i del Grup territorial BACC Mataró 

aplaudeixen la proposta i consideren que és una bona mesura, en tant que promou la pacificació d’un 

vial que no és de la xarxa bàsica. Els representants de l’Associació de la passió infantil de Mataró i del 

Sindicat treballadors autònoms del taxi consideren que és una proposta perjudicial per la circulació dels 

vehicles. La resta de representants no es posicionen ni a favor ni en contra. 

El representant Associació de veïns Mataró Centre pregunta pel PMUS, concretament per quan 

s’aprovarà. El President li respon que la voluntat del govern és aprovar-lo en 3 o 4 mesos.  

El representant Associació de veïns Mataró Centre pregunta per l’eliminació de l’estacionament al c. 

d’Isabel. El tècnic del Servei de Mobilitat li explica que els criteris van ser estrictament tècnics.   

El representant Associació de veïns Mataró Centre pregunta pel gir dels busos des del Camí Ral vers el 

c. Sant Antoni, i si es farà la rotonda a la N-II a l’alçada del Cargol. Se li respon que dependrà de les 

condicions de la cessió de la N-II a l’Ajuntament.  

El representant de l’Associació de la passió infantil de Mataró pregunta per la urbanització del sector Iveco-

Pegasso. Se li respon que s’ha de desenvolupar el sector, potser vinculat a la cessió de la N-II. 



 

El representant de l’Associació de la passió infantil de Mataró demana per la possibilitat d’ampliar l’accés a la 

residencia Sant Josep. També fa comentaris sobre la pl. Gallifa i sobre l’ampliació del Mataró Parc. 

També pregunta per d’utilització com a zona d’estacionament del solar del c. Biada amb el c. Tetuan. Se li respon 

que està previst per a finals d’any. 

El representant de l’Associació de la passió infantil de Mataró exposa el seu desacord en com es va gestionar la 

coincidència de la manifestació per la unitat d’Espanya amb la Mostra d’Entitats. Se li respon que no es podia 

canviar el dia de cap de les dues coses, i que ja es va modificar l’itinerari de la manifestació per minimitzar la 

coincidència. El representant de la Unió de Botiguers també es suma en la queixa sobre la gestió de la 

manifestació, i al· lega que va perjudicar greument el comerç. 

El representant Associació de veïns del Pati de Can Marchal-Eixample reitera el seu plantejament en 

contra de la modificació de la línia 5. 

El representant del Grup Municipal de Ciutadans es queixa del col·lapse que, en determinats moments, 

hi ha la sortida Mataró Oest de la C-32. 

El representant del Grup Municipal VolemMataró entrega un full de peticions i preguntes, que 

s’adjuntarà en l’acta. 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.15 h. 

 

 

 

 

President 

Juan Carlos Jerez 

 

 

 

 

Secretari 

Carles Romero 

 

 

Mataró, 6 de juny de 2018 

 


