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INFORME ANUAL ANY 2018 

CONSELL DE PLA D’EN BOET - PERAMÀS 
 

Nombre de sessions realitzades:  4 sessions 

Mitjana de participació (en tant per cent i en funció dels nomenats): 43.00% 

Sessió Data Assistents 
 27 27/02 10/19 53%  
28 10/04 7/20 35% 
29 05/06 11/21 52% 
30 13/11    6/19 32% 

 

Temes tractats (en funció dels ordres del dia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 27 (27/02/2018) -  ordinària:  
- Aprovació Memòria anual 2017 i Pla de Treball 2018 
- Programació 2n trimestre Espai Jove 
- Conclusions estudis sobre antenes i la seva repercussió a la salut 
- Control de plagues de rates i coloms 
- Informacions: 

. Seguiment pressupostos participatius 

. Mostra d’Entitats de Mataró 

. Formació Agència 
 

Sessió 28 (10/04/2018) -  ordinària: 
- Programació 3r trimestre Espai Jove Boet 
- La seguretat al barri de Pla d’en Boet 
- Informacions: 

. Seguiment pressupostos participatius 

. Mostra d’Entitats de Mataró 

. Formació Agència 

. Pacte Local per l’Educació 
 
Sessió 29 (05/06/2018) -  ordinària: 
- Funcionament de l’empadronament d’immigrants a Mataró 
- Pressupostos participatius 2019 

 
Sessió 30 (13/11/2018) -  ordinària: 
- Noves incorporacions al CT 
- Programació primer trimestre Espai Jove 
- Trasllat Escola Municipal de Música de Mataró 
- Emmagatzematge de productes perillosos a la zona logística de DHL de Mataró 
- Campanya No és no: Projecte d’actuació davant agressions sexistes i sexuals als espais d’oci de 

Mataró.  
- Actuacions a la plaça de l’Assemblea de Catalunya (xemeneia Tíntex) 
- Pressupostos participatius 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sessió 27 (27/02/2018) -  ordinària:  
1. Incloure el nou Pla de Mobilitat i el tema de la seguretat en el barri en el Pla de Treball 

2018, com a temes a tractar durant aquest any. 
2. Aprovar la Memòria Anual 2017 i el Pla de Treball 2018.  
3. Convidar al Servei de Mobilitat perquè ens vinguin explicar com està el nou Pla de 

Mobilitat 
4. Informar de la resta de punts que queden pendents a través de correu electrònic. 

 
Sessió 28 (10/04/2018) -  ordinària: 

5. La secretària del Consell es posarà en contacte amb el nou educador de medi obert i el 
convidarà a visitar les entitats veïnals.  

6. Fer arribar al Servei de Participació la proposta de, abans d’obrir el procés dels 
pressupostos participatius, fer pedagogia per part de l’Ajuntament i explicar a la gent què 
és un pressupost municipal, de quines partides està format, explicar en què es destinen els 
diners, els deutes que hi ha, definir termes com inversió,.... 

7. Demanar al Servei d’Empadronament que vinguin a la propera sessió del consell per 
explicar com funciona l’empadronament a Mataró, en els casos d’immigrants. 

 
Sessió 29 (05/06/2018) -  ordinària: 

8. Presentar les següents propostes en els pressupostos participatius del 2019: 
. Lavabos públics amb la corresponent senyalització 

  . Habilitar un espai per estudiar, autogestionat, que obri cada dia de la setmana(fins i tot   
festius), fins tard de la nit 

9. Preguntar pel forat que es va fer a la plaça de la Ronda O’Donnell 
10. Preguntar per l’estat d’execució del CUAP Camí del Mig i el calendari previst 
11. Demanar les dades de participació en els pressupostos participatius 2018 
12. Enviar el Reglament de Participació Ciutadana als membres del Consell 
13. Convidar algun tècnic del servei de Mobilitat a la propera reunió de Consell 
14. Donat que han suprimit molts llocs d’aparcament pel tema de les obres del Dipòsit 

Bellavista, demanen la possibilitat de poder aparcar al passatge d’Andorra. 
 
Sessió 30 (13/11/2018) -  ordinària: 

15. Els membres del Consell acorden no tirar endavant el pas de vianants del carrer de Ferrer i 
Guàrdia a l’alçada del passatge Jaume II El Just 

16. Es demana reservar un parell de places d’aparcament per persones amb mobilitat reduïda 
a prop del poliesportiu Eusebi Millan 

17. Es demana si el mapa de recorreguts de bus que hi ha a la parada de bus de l’Hospital es 
pot posar en un lloc més visible i revisar que això passi a totes les parades 

18. Portar el tema del Botellón al Consell 
 

- Pressupostos participatius 
- Seguretat i Botellon al polígon 
- Seguiment actuacions al territori 
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Com es reflecteixen els acords?  

PAM i Pressupostos 
Participatius 

Pla d’actuació de l’àmbit Resolució directe 

6, 8, 11 1, 2, 12 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 
i 18 

 

 

 

 

Mataró,  febrer 2019 


