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CONSELL TERRITORIAL DE PLA D’EN BOET - PERAMÀS de 

 

Número sessió: 31 

Caràcter: Ordinari 

Data: 19 de febrer de 2019 

Hora: 19.15 h 

Lloc: Centre Cívic Pla d’en Boet 

 

Hi assisteixen: 

Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies    Vocal 

Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies    Vocal 

Assoc. de veïns de Pla d’en Boet    Vocal 

Assoc. Esportiva Boet Mataró     Vocal 

Grup Municipal CIU      Vocal 

Grup Municipal C’s      Vocal 

Grup Municipal ERC-MES-AM    Vocal 

EAP (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

JAOO (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

Araceli Calvillo       Responsable Espai Jove Pla d’en Boet 

Carla Mulet Matas      Educadora social i secretària CM Gent 

Gran 

Carlos García Oquillas      Cap d’Àrea de Gestió de l'Espai Públic 

Lídia Pérez Sánchez      Cap de servei de Mobilitat 

Marisa Merchán Cienfuegos     Presidenta 

Coral Mas       Secretària 

 

S’excusen: 

 

No assisteixen: 

Assoc. de veïns de Pla d’en Boet    Vocal 

Assoc. de veïns de Torre Llauder    Vocal 

Unió de Botiguers de Mataró     Vocal 

Unió Intercomarcal Vallès Oriental – Maresme   Vocal 

Grup Municipal CUP-PA     Vocal 

Grup Municipal PPC      Vocal 

Grup Municipal PSC-CP     Vicepresidenta 

Grup Municipal PxC      Vocal 

Grup municipal Volem Mataró     Vocal 

APR (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

JJPB (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 
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Ordre del dia: 

 

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

2. Aprovació Informe Anual 2018 i Pla de Treball 2019 

3. Programació segon trimestre Espai Jove 

4. Comissions del Consell Municipal de Gent Gran 

5. Pla d’Oci Nocturn 

6. Pla de Mobilitat 

7. Seguiment demandes Consells anteriors 

8. Sobrevinguts 

9. Precs i preguntes 

 

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

S’aprova l’acta del passat 13 de novembre per unanimitat.  

 

2. Aprovació Informe Anual 2018 i Pla de Treball 2019 

S’aprova  l’Informe Anual per unanimitat. 

Respecte el Pla de Treball 2019, la presidenta del Consell avança que aquesta serà la última reunió que es 

farà abans d’acabar el mandat, a no ser que surti algun tema o alguna demanda i se’n faci un d’extra. No 

obstant això, recorda que qualsevol demanda serà atesa pels mitjans habituals. 

Pel que fa als temes a tractar, es parteix d’aquells en què sempre han manifestat interès i s’obre la 

possibilitat d’incorporar-ne de nous. En JAOO vol afegir, parlar de les Inversions i millores previstes al 

barri de Peramàs i les partides que s’hi destinaran, tant les pendents d’executar del pressupost 2018 com 

les previstes en el pressupost 2019. 

 

3. Programació primer trimestre Espai Jove 

La presidenta del Consell presenta a l’Araceli Calvillo, que ja ha vingut diverses vegades per explicar de 

la programació dels Espais Joves. 

L’Araceli recorda l’existència dels 4 espais joves de la ciutat, oberts de dimarts a dissabte, de 16.30 a 

20.30 h i tot seguit es centra en el de Pla d’en Boet. A primera hora funciona més com a sala d’estudi, 

reforç escolar... i després es fan activitats més lúdiques. Continuen treballant amb els projectes ja iniciats 

el trimestre passat; per una banda el projecte Mosaic, on es treballa una vesant més intercultural, i inclou 

el disseny i pintada de gratifis, un a cada espai jove i en aquest territori concretament, un a la pista coberta 

de l’Eusebi Millan. Per l’altra, el projecte Creant divendres, amb una perspectiva més de gènere, sobretot 

enfocat a noies; en aquest cas, totes les activitats es decideixen en assemblea. També hi ha les activitats 

de la xarxa d’esports, consistents en una lliga de futbol a La Llàntia. 

Per acabar, l’Araceli recorda que és un servei gratuït, adreçat a joves d’entre 12 i 25 anys i estan ubicats a 

la Ronda de Francesc Macià, 103. 
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La representant de l’AV Peramàs-Esmandies pregunta si això s’explica als instituts. L’Araceli comenta 

que no només s’explica als instituts, sinó que també es compta amb altres recursos com l’Oficina Jove o 

el referent de medi obert. 

La representant de AE Boet Mataró pregunta perquè el futbol es fa a La Llàntia i no a Pla d’en Boet, 

tenint tants equipaments al barri. L’Araceli explica que l’Espai Jove de La Llàntia, a principi de curs, ja 

sol·licita aquesta pista per la pròpia activitat; així, durant el curs, es pot disposar fàcilment d’aquest 

equipament esportiu. 

 

4. Comissions del Consell Municipal de Gent Gran 

La presidenta del Consell presenta a la sra. Carla Mulet, educadora social i secretària del Consell de Gent 

Gran, que parlarà de les diferents comissions del Consell Municipal de Gent Gran per tal que els presents 

puguin fer d’altaveu i donar-ho a conèixer al territori. 

Prèviament a la presentació, la Carla Mulet reparteix tríptics i fulletons informatius de tota l’activitat que 

es fa. 

Per començar, la sra. Carla Mulet fa l’aclariment que treballa amb el col·lectiu de gent gran activa, que no 

té res a veure amb benestar social. Explica que a Mataró hi ha 10 casals municipals de gent gran i 2 de la 

Generalitat. 

Tot seguit, explica les comissions que hi ha:  

Comissió de ràdio i mitjans de comunicació: aquesta comissió gestiona el programa de ràdio L’hora de la 

gent gran que s’emet en directe tots els dijous a la tarda i parla de temes diversos: poesia, salut, 

reflexions, activitats a la ciutat, vivències.... 

Comissió de memòria històrica: es reuneix cada 2n dijous de mes al Centre Cívic Cabot i Barba i el seu 

objectiu és donar a conèixer el passat de Mataró. Compten amb una Web pròpia on hi pengen gravacions i 

informació de tot el que fan, l’exposició Mataró. Anys 30, van als instituts a parlar de com era Mataró als 

anys 30-40 i cada any tenen projectes com recuperar els llocs emblemàtics en temps de la guerra civil i els 

fortins de Mataró (que han esdevingut rutes guiades), l’escola d’arts i oficis i ara també la història del 

tèxtil.  

Comissió de Cultura: organitzen actes culturals com el Certamen de les arts, exposicions de labors, 

poesia, prosa... a diferents espais, el festival artístic de la gent gran, el Cantagrans.... Formen part en 

l’organització d’activitats culturals de la ciutat, com el carnestoltes, i altres projectes amb residències i 

centres de dia. 

Comissió de qualitat de vida: treballen molts temes de salut, detecten mancances i problemes 

d’accessibilitat a l’espai públic, forats a terra, manca de semàfors, problemes de neteja...  

A banda d’aquestes comissions, que són obertes a tothom, tenen taules de treball i organitzen altres actes 

com el Dia Internacional de la Gent Gran, un cicle de conferències, la Mostra d’entitats de Gent Gran.... 

Al Web de l’Ajuntament es pot trobar informació de totes les activitats que fan. 

Acaba fent la reflexió de què aquest col·lectiu fa moltes coses però no són visibles per la ciutadania i 

demana als membres del Consell donar-ho a conèixer en la mesura que es pugui.  

La representant de l’AE Boet Mataró comenta que li agradaria col·laborar en la recuperació de la història 

del tèxtil a Mataró. La representant de l’AV Peramàs-Esmandies també sap de gent de li agradaria 

participar. La Carla Mulet diu que faran una fitxa i l’enviaran als membres dels Consells i entitats perquè 

tothom que vulgui hi pugui participar. 

L’EAP demana incentivar que la joventut i la vellesa facin més activitats conjuntament. La Carla respon 

que es fan moltes activitats intergeneracionals. 
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5. Pla d’Oci Nocturn 

La presidenta del Consell dóna pas al sr. Carlos Garcia, Cap d’Àrea de Gestió de l'Espai Públic, que ens 

ve a presentar el Pla d’Oci Nocturn. 

El sr. Carlos García explica que l’àrea d’espais públics és l’encarregada de liderar aquesta iniciativa per 

encàrrec del govern. La idea és gestionar-ho de manera que continuï sent un actiu a la ciutat, que porti 

beneficis però minimitzant les molèsties, és a dir, mantenir l’activitat d’oci nocturn però conservant la 

qualitat de vida i la seguretat dels ciutadans. 

Comenta que la proposta es presenta ara als Consell però al darrera, hi ha tot un treball previ entre 

professionals, intercanvi d’informació amb operaris d’oci nocturn.... 

Comença explicant els antecedents i fa un repàs fins arribar a l’estat actual. Actualment hi ha 90 locals, 

14.000 places d’aforament i 3 zones afectades (polígon Pla d’en Boet, Port de Mataró i front Marítim, així 

com el recorregut entre Renfe i el polígon). 

Parla de l’estudi de camp que s’ha fet per tenir una diagnosi de la situació i les idees força que han sorgit 

per poder motivar la proposta. 

Per acabar, explica els elements que conformen el Pla, els objectius, els àmbits d’actuació i comenta de 

manera detallada les propostes acordades dins de cada àmbit. 

* Adjuntem document presentat durant la sessió on s’explica el Pla d’Oci Nocturn detalladament.  

La representant de l’AV Pla d’en Boet qüestiona com es posarà en marxa el Pla si no va dotat d’un 

pressupost, no hi ha recursos econòmics, no hi ha efectius policials ni mossos, no es poden limitar els 

horaris dels comerços.... Demana que es creï una comissió de treball per fer el seguiment de la 

implementació del Pla. 

La presidenta del Consell comenta que és un Pla obert, que es tracta que entre tots hi aportem solucions, 

és un document de treball subjecte a canvis... Explica que fins ara no s’havia aconseguit tenir un estudi de 

la situació que ens permetés saber les línies d’actuació que cal seguir. 

El representant del grup municipal ERC-MES-AM comenta que hi ha moltes queixes pel tema de la 

neteja (a l’edifici de Bankia, l’edifici de vidre, davant de l’Institut Laia L’Arquera, entrades dels pisos de 

Lluís Companys...).  

La presidenta del Consell explica que s’han tingut reunions amb els veïns de Lluís Companys i tot el que 

han demanat s’ha anat fent. Pel que fa a Bankia també se’ls ha requerit diverses vegades i dues, han 

netejat. Respecte a l’edifici de vidre, el servei de neteja prioritza la via pública i no l’edifici. Acaba dient 

que segons els operadors, dóna més problemes el mercat del dissabte que l’oci nocturn. 

El representant del grup municipal ERC-MES-AM afegeix que el polígon, tot i no ser conflictiu, tampoc 

és segur. També comenta que algunes discoteques deixen les portes obertes i això genera sorolls, a banda 

d’alguns petards que s’han sentit. La presidenta del Consell comenta que no és més ni menys segur que 

altres zones d’oci. El sr. Carlos García explica que s’està incentivant que els taxis tinguin més de 5 places 

i així els preus seran més accessibles pels usuaris; per altra banda, estaria bé que els pares, per la seva 

tranquil·litat i tenir més seguretat, paguessin un autobús nocturn que portés els joves a les discoteques. 

Respecte els sorolls, el Cap de Gestió de l’Espai Públic explica que cada territori té uns policies de barri 

referents i sempre es pot trucar al telèfon de la policia. Pel que fa als petards, comenta que ja se’ls va 

sancionar.  

El representant de l’AV Peramàs-Esmandies, per una banda felicita pel Pla. Per l’altra, demana no portar 

tants temes importants en un mateix Consell ja que no es poden tractar bé.  

Tot seguit pregunta quin és l’objectiu de les càmeres que es volen instal·lar. El sr. Carlos Garcia li respon 

que pretén ser un element dissuasori alhora que reconegui les matrícules; per tant, la finalitat és millorar 

el trànsit i la seguretat, i ho controlarà la policia local.  
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En JAOO proposa tancar amb cadenes els passadissos privats d’ús públics. El sr. Carlos García aclareix 

que el problema no és el cotxe sinó la gent que entra allà. Amb les cadenes salten; per tant caldria tanques 

altes o algun altre sistema. 

En JAOO també pregunta quina possibilitat hi hauria de posar una estació a la part del Tecnocapus. La 

presidenta del Consell explica que ja hi ha el projecte d’ampliar l’actual i quedarà més desplaçada cap a la 

zona. No obstant això, el que no pot l’Ajuntament, és facilitar  als operadors el negoci. Cal que siguin co-

responsables i hi hagi un retorn a la ciutat. La representant de l’AV Peramàs-Esmandies diu que hi 

podrien haver busos llançadora de l’estació a la zona pagats a mitges entre Ajuntament i operadors. 

El representant del grup municipal CIU, respecte els busos llançadora, comenta que s’hauria d’obligar als 

operadors a pagar-ho. També pregunta per la possibilitat de limitar els horaris de les botigues 

pakistaneses o de conveniència. En Carlos Garcia explica que la llei d’horaris comercials és molt laxa, 

permet fins a 72 hores / setmana; poder justificar una moratòria per tancament o horari limitat per zona 

d’oci és molt complicat, ja que es plantegen moltes qüestions: es fa a tota la ciutat?, només una part?, 

perquè fins aquí i els altres no?.... És un tema que a Llicències se n’està parlant, però es podria donar la 

paradoxa que la Unió de Botiguers i el Gremi se’ns posessin en contra per haver de defensar l’activitat 

comercial. 

També pregunta si a part de posar càmeres es poden posar radars. En Carlos García comenta que se n’han 

posat però tenen una eficàcia relativa; el què cal i s’està intentant, és posar més efectius. Ara mateix són 

insuficients, han d’anar de dos en dos, hi ha moltes jubilacions i surt molt car i requereix molt de temps 

preparar als nous... 

El representant del grup municipal CIU també pregunta per què no s’aplica taxa als locals en funció del 

què embruten. El responsable d’Espais Públics comenta que s’ha mirat de posar una taxa específica per 

oci nocturn, hi ha molts dubtes... però no és un tema mort. 

Per acabar demana que s’enviï la informació abans de les reunions; així ja es ve amb les preguntes 

preparades i no es perd tant de temps. La presidenta del Consell diu que avui es venia a presentar-ho però 

no hi ha cap problema en passar-ho prèviament. 

La representant de l’AE Boet Mataró comenta que molts locals i sobretot el Cocoa, fan festes i aquest dies 

es noten molt més els efectes. Donat que aquestes festes les anuncien per Internet, pregunta si no es 

podrien preveure i posar reforços de neteja, policia.... 

També informa que cada diumenge al matí netegen la zona de davant del pavelló Eusebi Millan. En 

Carlos García diu que forma part del servei ordinari. 

Per acabar pregunta si els Ajuntaments de la comarca no col·laboren. La presidenta del Consell respon 

que no en volen saber res; diuen que el problema és nostre; els únics una mica més empàtics són Pineda. 

El representant del grup municipal C’s felicita a tots els ponents; comenta que es tracten temes 

interessants i que veu que serveixen per alguna cosa.... 

La representant de l’AV Pla d’en Boet torna a demanar que es creï una comissió o taula de treball per 

parlar del tema. El sr. Carlos Garcia diu que es crearà i ja els convocaran. 

Donada l’hora que és, la presidenta del Consell pregunta si es vol entomar el següent punt (Pla de 

Mobilitat) o prefereixen fer un altre Consell a principis de març. S’acorda fer un altre Consell. No 

obstant, la Cap de Mobilitat, recorda que el Pla està penjat al web corporatiu. Actualment està en període 

d’exposició públuca i es poden presentar al·legacions fins el 27 de febrer. 

 

6. Pla de Mobilitat 

Es tractarà en el proper Consell. 
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7. Seguiment demandes Consells anteriors 

La secretària del Consell comenta que ja se’ls va avançar el document per correu i pregunta si cal fer 

algun aclariment.  No és el cas i es passa al següent punt. 

 

8.  Sobrevinguts 

La secretària del Consell informa dels propers cursos de formació programats des de l’Agència de Suport 

a les entitats (finançament, subvencions, assegurances, voluntariat, servei comunitari, pla d’evacuació, 

desfibril·ladors, manipulació aliments...). Reparteix fulletons de les properes formacions i anuncia que en 

breu es publicaran les dates dels següents cursos. 

També comenta que, degut a la demanda d’una veïna de la plaça de Joaquim Galí i Vergés i amb el 

vistiplau de l’AV corresponent, el Servei de Mobilitat  ha impedit el pas de vehicles a la plaça i ha 

habilitat una zona de CiD al carrer de sota, afectant a dues o tres places d’aparcament. Ara s’està valorant 

si posar una pilona o ser més permissius. 

De moment el veïnat ja ha manifestat la seva satisfacció amb la decisió.  

 

9.  Precs i preguntes 

La representant de l’AV Pla d’en Boet demana revisar les zones taronja de l’Avda. Francesc Macià. Diu 

que no pot ser que estiguin totes les places concetrades a la mateixa zona. La presidenta del Consell 

recorda que l’AV, en el seu moment, va decidir que les volia allà. La representant de l’entitat insisteix en 

què no cal que es treguin però sí que estan mal col·locades. Passarem nota al servei de mobilitat perquè 

ho revisin. 

 

Acords i compromisos 

- Aprovar l’Informe Anual 2018 

- Preguntar quines inversions i millores hi ha previstes al barri de Peramàs i quines partides s’hi 

destinaran, tant les pendents del 2018 com les previstes en el pressupost 2019 (incloure en el Pla de 

Treball 2019) 

- Des de gent Gran activa es farà arribar una fitxa als membres del Consell i entitats per tal que qui 

vulgui pugui col·laborar en la recuperació de la història del tèxtil a Mataró 

- Enviar el document del Pla d’Oci Nocturn als membres del Consell. 

- Crear una comissió o taula de treball per fer seguiment de la implementació del Pla d’Oci Nocturn 

- Ajornar el punt 6 de l’ordre del dia, corresponent al Pla de Mobilitat, per una altra sessió a principis 

de març. 

- Demanar al servei de Mobilitat que es revisin les zones taronja de l’Avda. de Francesc Macià, ja que 

estan totes concentrades a la mateixa zona 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic 

- Convocatòria i Acta de la reunió anterior (13/11/2018) 

- Informe Anual 2018 i Pla de Treball 2019 

- Document de seguiment de demandes 
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- Programació 2r trimestre Xarxa d’espais Joves 

- Programació formació per Entitats de l’Agència 

- Documentació i fulletons de les Comissions del Consell Municipal de Gent Gran 

- Document Pla d’Oci Nocturn 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.35 h 

 

Presidenta del Consell Territorial   Secretària 

 

 

Marisa Merchan Cienfuegos    Coral Mas Badia 

 

 

Mataró, 19 de febrer de 2019 


