
 

 1

ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE CAMÍ DE LA SERRA, CIRERA, MOLINS I VISTA ALEGRE  

Número sessió: Oncena 

Caràcter: Ordinària 

Data:  30 de maig de 2018 

Hora: 19.30 h  

Lloc: Espai 3-4 del Centre Cívic Molins 

 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Juan Carlos Jerez Antequera President 

Representant de l’ Associació de veïns de Vista Alegre  Vocal 

Representant de l’Associació Cultural i d’esbarjo Mestre del Gai saber Vocal 

Representant del Grup Municipal Cs Vocal 

Representant del Grup Municipal ERC Vocal 

Representant del Grup Municipal PSC Vocal 

Ciutadà DC Vocal 

Ciutadà R.M. Vocal 

Elisenda Solé Secretària 

 

S’excusen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Representant del Grup Municipal CUP                                                                Vocal 

Ciutadana I.P. Vocal 
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L’ordre del dia és:  

1. Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la sessió del Consell del dia 6 de febrer.  

2. Presentació i votació de les propostes dels Pressupostos Participatius 2019. 

3. Sobrevinguts 

4. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

La sessió s’inicia en segona convocatòria a les 19.35 h.  

1. Aprovació i lectura, si s’escau, de l’acta de la sessió del Consell del 6 de febrer. 

Es passa a aprovació l’acta de la sessió del dia 6 de febrer. S’aprova per assentiment. 

2. Presentació i votació de les propostes dels Pressupostos Participatius 2019. 

En primer lloc es fa un repàs de les propostes dels Pressupostos Participatius 2018 i les propostes PAM 
2016 i PAM 2017 per valorar si alguna es por recuperar pels Pressupostos Participatius 2019. 

El representant del Grup Municipal ERC comenta que una proposta podria ser fer una sala adaptada 
on el jovent pogués fer diferents activitats. El President del Consell explica que aquesta no seria una 
proposta vàlida ja que un dels criteris és que les propostes no poden generar despeses continues i 
aquesta en generaria de personal.  

El President del Consell pregunta si algun membre té alguna proposta més a aportar i no n’hi ha cap. 
Pel que s’acorda que els membres del Consell enviaran a la secretària les seves propostes màxim fins 
el dia 4 de juny, aquesta farà un recull de totes, les enviarà i al llarg del dia 5 de juny els membres 
podran votar segons la seva preferència. Les dues propostes amb més puntuació seran les finalistes i 
les que es portaran des del Consell Territorial. 

 

Les 4 propostes rebudes són: 

 

Títol proposta:  

Connexió dels barris sector Salvador Espriu/Ronda Sant Oleguer/Carrer Almeria. 

Descripció: 

És una zona de comunicació entre els barris de Molins y Vista Alegre. Es podria fer un camí amb menys 
inclinació (fent ziga-zaga), amb bancs per parar a descansar... 

Puntuació rebuda: 30 punts 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Títol proposta:  

Remodelació zona plaça Cuba. 

Descripció:  

El carrer Cuba i els seus voltants s'estan convertint en una zona d'oci important al centre de Mataró. 
Tot i així, els hostalers es queixen de que el carrer no s'habitua als vianants que gaudeixen de la zona. 
Decoració, ressalts... 

Puntuació rebuda: 20 punts 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Títol proposta:  

Gronxadors tipus gimnàs al Passeig Marítim o per la platja. 

Descripció:  

La idea es que s’instal·lin gronxadors que serveixin per fer exercicis a la platja o al Passeig Marítim, per 
la gent que va a córrer, passejar o fins i tot a qui va a passar l’estona a la platja. 

Hi han altres platges que en tenen i molta gent els utilitza, no han de ser molt complexes, n’hi han 
que  utilitzen el propi pes de qui fa l’exercici. També n’hi han per fer rotacions de canells, cintura,… 

Puntuació rebuda: 27 punts 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Títol proposta:  

Carril bici per bicicletes, patins i als altres mitjans d’aquest tipus 

Descripció: 

Caldria instal·lar aquests carrils bici a les zones més peatonals de Mataró per tal donar més seguretat a 
les persones que utilitzen aquest mitjans de transport i fer més àgil la circulació, el trànsit. 

Puntuació rebuda: 25 punts 

 

3. Seguiment demandes 

No n’hi ha  

4. Sobrevinguts 

No n’hi ha  

5. Precs i preguntes 

No n’hi ha  

 

La sessió finalitza a les 20. 15 h. 
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Acords i compromisos:  

� Aprovar l’acta de la sessió anterior, de 18 d’ abril de 2018. 

� Les dues propostes finalistes que s’acorda portar del Consell Territorial són: 

� Títol proposta:  

Connexió dels barris sector Salvador Espriu/Ronda Sant Oleguer/Carrer Almeria. 

Descripció: 

És una zona de comunicació entre els barris de Molins y Vista Alegre. Es podria fer un camí 
amb menys inclinació (fent ziga-zaga), amb bancs per parar a descansar... 

 

� Títol proposta:  

Gronxadors tipus gimnàs al Passeig Marítim o per la platja. 

Descripció:  

La idea es que s’instal·lin gronxadors que serveixin per fer exercicis a la platja o al Passeig 
Marítim, per la gent que va a córrer, passejar o fins i tot a qui va a passar l’estona a la platja. 

Hi han altres platges que en tenen i molta gent els utilitza, no han de ser molt complexes, n’hi 
han que  utilitzen el propi pes de qui fa l’exercici. També n’hi han per fer rotacions de canells, 
cintura,… 

 

Documentació de la sessió: 

� Acta de la sessió del Consell del dia 6 de febrer. 

� Resum del funcionament dels Pressupostos Participatius 2019 

� Fitxa propostes Pressupostos Participatius 2019 

� Llistat de parades informatives dels Pressupostos Participatius 2019 

� PowerPoint explicatiu dels Pressupostos Participatius 

� Tríptic informatiu dels Pressupostos Participatius 2019.    

� Recull de propostes del Consell Territorial dels Pressupostos Participatius 2018, PAM16 i PAM17.   

 

 

President                                                                                                    Secretària 

Juan Carlos Jerez Antequera                                                                  Elisenda Solé Català 

 

Mataró, 30 de maig de 2018. 


