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CONSELL de MOBILITAT  

Número sessió: 13 

Caràcter: ordinària 

Data: 19 de març de 2019 

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 

Corporació espanyola de transport, SA (Mataró Bus) Vocal 

Bombers de la Generalitat Vocal 

Sindicat treballadors autònoms del taxi de Catalunya Vocal 

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

Sagalés Vocal 

ONCE Vocal 

Associació de veïns Peramàs-Esmandies Vocal 

Associació de veïns Mataró Centre Vocal 

Grup municipal ERC Vocal 

Grup municipal PPC 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 

Coordinador de l’Àrea de Àrea de Gestió de l´Espai Públic Aj. de Mataró 

Director de Seguretat Pública Aj. de Mataró 

Sotsinspector Policia Local Aj. de Mataró 

Cap del Servei de Mobilitat Aj. de Mataró 

Tècnic del Servei de Mobilitat Aj. de Mataró 

 

S’excusen: 

RACC Vocal 
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Associació de veïns del Pati de Can Marchal-Eixample Vocal 

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

Associació de la passió infantil de Mataró Vocal 

Grup municipal CiU Vocal 

Grup municipal VoleMataró Vocal 

 

No assisteixen: 

UGT Unió General de Treballadors Maresme Vocal 

SABA Vocal 

Empresa Casas S.A. Vocal 

Gremi d'Hostaleria i turisme de Mataró i Maresme Vocal 

Fundació Mutual de Conductors Vocal 

Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) Vocal 

Preservem el Maresme Vocal 

Elite Taxi Mataró Vocal 

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

Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme Vocal 

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

Associació de veïns del Palau Vocal 

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

Associació de veïns de la Llàntia Vocal 

Unió de botiguers de Mataró Vocal 

Grup territorial BACC Mataró Vocal 

Som Mobilitat Vocal 

Grup municipal CUP Vocal 

Grup municipal ICV-EUiA Vocal 

Grup municipal Ciutadans Vocal 

Grup municipal PXC Vocal 

Grup municipal PSC Vocal 

 

Ordre del dia: 

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

2. Propostes per l’actualització de l’Ordenança de Mobilitat. 

3. Informació sobre la fase d'al·legacions i aportacions al Pla de Mobilitat. 
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4. Informació mesures C. Sant Pere 

5. Precs i preguntes. 

 
 
Desenvolupament de la reunió: 

A les 19.15 hores, comença la sessió en segona convocatòria, amb quòrum suficient. 

 

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 revisió de l’Ordenança de Mobilitat. 
Exposa l’aparició de nous temes que han d’estar presents en la normativa, i la necessitat d’actualitzar el 
text. Posa com a exemples diferents temes: els patinets i vehicles de mobilitat personal, els vehicles 
elèctrics, la gestió dels vehicles abandonats, les àrees d’estacionament regulat, la gestió de la càrrega i 
descàrrega de mercaderies, etc. 

El Director de Seguretat Pública amplia i concreta les idees principals de la nova ordenança: exposa el 
treball que s’ha fet en la revisió de la ordenança entrant en detall dels temes que tractarà.  

El President emplaça a tenir un ampli debat amb tots els agents, de cara a una aprovació de la nova 
ordenança amb el màxim consens. 

 

En el punt 3 el President explica el procés d’aprovació del PMUS. Detalla com ha funcionat el període 
d’exposició pública, i fa esment de les al·legacions que hi ha hagut. El President convida a fer qualsevol 
aportació, encara que el període d’exposició pública s’hagi exhaurit.  

 

En el punt 4 el President posa en antecedents el tema del c. de Sant Pere: reunions amb l’escola, altres 
demandes de pacificació per aquest carrer, organització policial en els horaris d’accés a les escoles, etc. 
Exposa la problemàtica i els estudis que s’han fet, i explica en detall la prova pilot del tall de carrer 
durant les entrades i sortides dels alumnes. Se’n farà una valoració quan hagi conclòs el període de 
proves. 

La Cap del Servei de Mobilitat explica més detalls dels talls puntuals del c. de Sant Pere (senyalització, 
organització dels voluntaris, etc.). 

 

En el punt 5 el President informa de què s’instal·larà una pilona automàtica a la Muralla de Sant 
Llorenç. El Director de Seguretat Pública preveu que la obra durarà una setmana, si no hi ha 
contratemps. 

El President explica que hi ha la intenció de fer una regulació del VTC mitjançant la nova ordenança. 

La representant del Sindicat treballadors autònoms del taxi de Catalunya planteja la restricció de 
vehicles pesants a la Muralla, al seu pas per la pl. Santa Anna. 

El representant de l’AGIM pregunta per les obres a la pl. de les Tereses. El President explica que, a 
llarg termini es planteja una remodelació total, però que en aquest moment, es tracta de millores en les 
instal· lacions interiors de l’aparcament. 
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El representant del Grup Municipal d’ERC pregunta pels vehicles abandonats. Se li respon que hi ha 
uns 200 vehicles cada any abandonats a la via pública. El President planteja la possibilitat de llogar una 
nau per ubicar cotxes abandonats, i d’aplicar sancions, etc. per aconseguir que els propietaris retirin els 
seus cotxes del carrer. 

El representant de l’AGIM expressa la seva preocupació per la percepció de perill que representa la 
circulació de patinets i bicicletes per les voreres. 

El representant de Associació de veïns Mataró Centre considera que la càrrega i descàrrega a la Riera, i 
a la resta del centre, no està ben resolta, i comenta exemples de trencament de càrrega que s’han fet a 
d’altres ciutats. 

 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.25 h. 

 

 

 

 

President 

Juan Carlos Jerez 

 

 

 

 

 

 

 

Mataró, 19 de març de 2019 

 


