CONSELL TERRITORIAL DEL CENTRE-EIXAMPLE-HAVANAde
Número sessió: 37
Caràcter: Ordinari
Data: 21 de març de 2019
Hora: 19.15 h
Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba
Hi assisteixen:
AV Mataró Centre
AV Mataró Centre
AMPA Col·legi Cor de Maria
Associació de la Passió Infantil de Mataró
Centre Catòlic de Mataró
Cercle Històric Miquel Biada
Foment Mataroní
Unió de Botiguers de Mataró
Grup municipal ERC-MES-AM
Grup municipal Volem Mataró
Lídia Pérez Sánchez
Núria Moreno Romero
Coral Mas Badia

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Cap del Servei de Mobilitat
Presidenta
Secretària

Excusats:
AV Pati de Can Marchal
Grup municipal CIU
Grup municipal PPC
JMD (ciutadà/na a títol individual)
LPI (ciutadà/na a títol individual)
JRD (ciutadà/na a títol individual)
MRC (ciutadà/na proposat per presidència)
MSG (ciutadà/na a títol individual)

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

No assisteixen:
AV l’Havana i Rodalies
AV l’Havana i Rodalies
AV Pati de Can Marchal
Grup municipal CUP-PA
Grup municipal C’s
Grup municipal PxC
JSJ (ciutadà/na a títol individual)
PJGM (ciutadà/na a títol individual)
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Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Ordre del dia:
1.

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

2.

Aprovació Informe Anual i Pla de Treball 2019

3.

Pla de Mobilitat

4.

Seguiment demandes Consells anteriors

5.

Sobrevinguts

6.

Precs i preguntes

Abans d’iniciar la sessió, la presidenta del Consell dóna la benvinguda al sr. Lluís Filbà, que
properament esdevindrà el president del Cercle Històric Miquel Biada i possiblement el veurem també
en el Consell.

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

2. Aprovació Informe Anual i Pla de Treball
La secretària del Consell explica els dos documents que cal aprovar; per una banda, l’informe anual
2018, que és un recull de tot el què hem fet durant l’any; recull dades d’assistència, temes tractats,
nivell de debat, acords adoptats i resolució d’aquests. S’aprova per unanimitat.
Pel que fa al Pla de treball 2019 i donat que estem en any electoral, no s’ha concretat massa el
document. S’informa que la propera reunió de Consell es farà possiblement de cara el juliol o ja passat
l’estiu. Pel que fa als temes a tractar, partirem dels que ens queden pendents de l’any anterior però sent
realistes i prioritzant-ne només quatre, tots ells molt vinculats. S’acorda refer el document amb aquestes
aportacions (consultar document Pla Anual 2019).
Pel que fa a temes organitzatius, també es deixa tot molt obert.
Tenint en compte que falta un nombre important de representants, s’acorda tornar a tractar el tema a la
propera reunió de Consell.

3. Pla de Mobilitat
Introdueix el tema la sra. Lídia Pérez, cap del Servei de Mobilitat, indicant que es tracta d’un pla que
per llei estan obligats a desenvolupar els municipis de més de 50.000 habitants. Es va iniciar el 2014 i
s’ha treballat molt tant amb la ciutadania com amb els grups municipals.
Es va fer l’aprovació inicial en el Ple de desembre i fins el 27 de febrer va estar en període
d’al·legacions. A nivell municipal s’han fet diverses al·legacions. Ara, caldrà esperar les provinents de
les entitats vinculades a l’ATM, que se’ls va notificar més tard a través del Departament de Territori,
Sostenibilitat i Medi Ambient i s’allargarà fins a mitjans de maig.
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El Pla està penjat al Web municipal. Consta de 5 volums. Ara caldrà definir els processos concrets per a
cada projecte. El Consell de Mobilitat ho lidera però en funció del territori afectat i l’àmbit, també es
portarà als consells territorials o sectorials. La Comissió Informativa serà l’òrgan d’informació i debat
polític.
Aquest Pla desenvolupa el Pacte per la Mobilitat, que és un decàleg on es recull el model de ciutat que
ens plantegem.
Tot seguit, la sra. Lídia Pérez, comenta els objectius del Pla:
- Reduir el vehicle privat del 50 al 35%.
El representant de l’AMPA Cor de Maria pregunta si hi ha valoracions parcials per barris; la sra.
Lídia Pérez respon que no, que s’ha fet a nivell general de ciutat.
El representant de la Passió Infantil pregunta s’hi podria ser que es prohibís la circulació de vehicles
contaminants. La cap de mobilitat diu que s’està treballant a l’ordenança de mobilitat.
- Definir una xarxa bàsica pera vianants, transport i vehicles, amb eixos accessibles, còmodes i segurs
perquè els vianants hi puguin anar.
- Implementar progressivament paviment únic i ampliació de voreres
- Eliminar els obstacles i realitzar actuacions per millorar les voreres
- Implementació del Pla Estratègic d’Impuls al centre. Ampliació i millora de la gestió de la zona de
vianants del Centre.
- Millorar la mobilitat dels vianants als barris.
- Creació d’una ronda verda per a vianants i ciclistes
El representant de l’AMPA Cor de Maria pregunta perquè no està connectada la part de dalt. La sra.
Lídia Pérez comenta que la idea no és que rodegi Mataró sinó connectar-la amb altres vies.
- Xarxa bàsica ciclista per connectar Mataró amb municipis veïns
- Aparcaments per bicis
- Potenciar com a eix de vianants les Rondes de Francesc Macià i Leopoldo O’Donnell.
- Procés participatiu per actuacions puntuals de millora pels vianants.
- Nova xarxa de busos: L3 fins el Tecnocampus; L4 recupera el pas per Joan Miró; L6 perd el bucle
que cobreix l’L4 per guanyar en freqüències; la L4 i la / s’amplia els caps de setmana; s’amplia la
flota, es redueixen freqüències, títols més econòmics...
- Millora dels carril bus.
El representant de la Passió Infantil pregunta si s’ha tingut en compte la xarxa de busos interurbans.
La Lídia explica que només tenim competència en els urbans però s’estan mantenint converses ja
que formem part del Pla Director de la zona i ja es tenen en compte aquestes actuacions.
El representant del grup municipal Volem Mataró comenta que estaria bé que hi haguessin
microbusos al centre de la ciutat i així no es malmetrien tant els carrers, com la plaça de Santa Anna.
- Sistema intel·ligent de regulació semafòrica.
- Millora del node de la xarxa de transport públic de la plaça de les Tereses.
- Millora de les parades de bus.
- Replantejament de la xarxa bàsica de vehicles (velocitats de 50 i 30 km).
- Estudi de reordenació de l’esquema de circulació.
- Millora interseccions amb alta intensitat o conflictivitat de trànsit (Pl. d’Espanya).
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- Construcció de nous aparcaments municipals (zona del carrer de Miquel Biada).
Es demana si a la zona de taxis del carrer de Cosme Churruca seria possible deixar dues places de
CiD per si s’ha de deixar algú a l’estació. La Lídia Pérez comenta que és complicat treballar amb
aquest col·lectiu.
- Promoció de la rotació mitjançant zones d’estacionament amb permanències màximes limitades.
- Més aparcaments per a motos i bicicletes.
- Incorporació de nous panells de senyalització viària.
- Execució de camins escolars segurs.
- Control periòdic de l’evolució dels principals contaminants.
- Foment de l’ús del vehicle elèctric.
- Dotació de vehicles de baixa contaminació.
- Renovació de la flota de vehicles de la policia i la brigada amb criteris d’implementació sostenible.
- Monitorització de l’efecte de les actuacions del PMUS sobre el soroll de la ciutat.
- Regulació de les zones CiD (accés exclusiu als vehicles DUM).
- Desenvolupament de la xarxa viària associada als nous accessos des de la C-32.
- Seguiment PMUS. Observatori de la mobilitat.
Després de l’exposició, el representant de l’AV Mataró Centre comenta que es continua tenint la
percepció de què el Pla de Mobilitat no està llest. Es treballa molt per un centre sense cotxes, perquè el
comerç tingui el seu paper... però no ens n’acabem de sortir. La cap de Mobilitat comenta que el proper
setembre es farà una prova pilot d’un mes de tancar el pas de vehicles per La Riera.
Afegeix que és una cosa lenta, que fa un temps, quan es va començar a treballar la diagnosi del Pla de
Mobilitat, costava molt d’avançar. La gent no tenia interioritzat tot el que es té ara.

4. Seguiment demandes Consells anteriors
No hi ha cap consulta.

5. Sobrevinguts
La secretària del Consell recorda que cada dos anys, toca renovar part del Consell. El proper juny es
donarà de baixa a tots els representants d’AVV, grups municipals, sindicats i les dues persones
nomenades a proposta de presidència. Caldrà tenir en compte que si algú d’aquests col·lectiu forma part
del Consell de Ciutat, també es veurà afectat. En tot cas, més endavant ja se’ls informarà.
La sra. Coral Mas recorda també que el proper dimarts 26/03 a les 19.00h al CC Pla d’en Boet es farà
una sessió informativa sobre el servei comunitari. Explica breument en què consisteix el projecte i
anima a les entitats presents a participar-hi.

6.

Precs i preguntes

No n’hi ha.
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Acords i compromisos
- Aprovar l’Informe Anual 2018
- Refer el Pla de Treball 2019 amb les aportacions sorgides i deixar-lo obert per acabar de debatre a la
propera reunió de Consell

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
-

Convocatòria i Acta de la reunió del 27/11

-

Informe Anual 2018

-

Pla de Treball 2019

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.20 h.

Presidenta del Consell Territorial

Secretària

Núria Moreno Romero

Coral Mas Badia

Mataró, 21 de març de 2019
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