CONSELL TERRITORIAL DE PLA D’EN BOET - PERAMÀS de

Número sessió: 33
Caràcter: Ordinari
Data: 28 de gener de 2020
Hora: 19.12 h
Lloc: Centre Cívic Pla d’en Boet
Hi assisteixen:
Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies
Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies
Assoc. de veïns de Pla d’en Boet
Assoc. de veïns de Torre Llauder
Assoc. Esportiva Boet Mataró
Grup Municipal ERC-MES-AM
Grup municipal Junts per Mataró
Grup Municipal PSC-CP
EAP (ciutadà/na a títol individual)
FPR (ciutadà proposat per presidència)
Marisa Merchan Cienfuegos
Laura Seijo Elvira
Sarai Martínez Vega
Coral Mas

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Oient
Regidora d’Igualtat, Feminisme i LGTBI
i Participació
Presidenta
Vicepresidenta
Secretària

S’excusen:
APR (ciutadà/na a títol individual)

Vocal

No assisteixen:
Unió de Botiguers de Mataró
Grup Municipal Ciutadans
JAOO (ciutadà/na a títol individual)

Vocal
Vocal
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. Benvinguda i presentació de cadascun dels membres del Consell
3. Proposta de la presidenta del Consell de dos ciutadans per a formar-ne part i la seva aprovació
4. Elecció de dos membres del Consell com a representants d’aquest en el Consell de Ciutat
5. Aprovació Informe Anual 2019 i Pla de Treball 2020
6. Plataforma Decidim
7. Bústia Ciutadana
8. Sobrevinguts
9. Precs i preguntes
Acords i compromisos
-

Aprovar l’acta de la sessió anterior

-

Aprovar, a proposta de la presidenta del Consell, la incorporació de dos ciutadans per formar part del
Consell

-

Aprovar que els representants de l’AV Torre Llauder i de l’AE Boet Mataró, seran els nostres
representants al Consell de Ciutat

-

Aprovar l’Informe Anual 2019

-

Modificar el Pla de Treball 2020 amb les aportacions del grup i portar-lo a aprovació a la propera
sessió.

-

Reactivar el grup de treball del projecte Zona Clos Arqueològic-Pollancreda-Eusebi Millan i fer el
seguiment del Pla d’Oci Nocturn amb els agents implicats.

-

Demanar com ens podem apuntar a la Comissió de la Memòria Històrica del Consell de Gent Gran
Activa per col·laborar en la recuperació de la història del tèxtil de la ciutat.

-

Passar nota a Mobilitat per què revisin les zones de CiD dels carrers de Pepeta Moreu i Javier
Castaños, que suposen 8 places menys d’aparcament

-

Avisar a Espais Públics del perill de caiguda d’un arbre al passatge dels Comtes Miri i Borrell.

-

Passar avís a Espais Públic de la manca de sorra sota els bancs dels passatges de la zona de Pla d’en
Boet, que s’ha vist agreujat amb les darreres pluges.

-

Demanar informació a Habitatge de l’actual situació del pisos del costat dels Mossos.

-

Demanar a Mobilitat que es revisi el model d’aparcament del barri: aparcament zona Clos, zones
taronja de Francesc Macià,...

-

Demanar que es senyalitzi l’accés al poliesportiu Eusebi Millan per si han de passar serveis sanitaris

-

Demanar a Espais Públics que es netegi la font de la zona esportiva de Pla d’en Boet.
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-

Demanar informació sobre el local de la Caixa que hi ha a la cantonada del carrer de Sant Valentí ja
que està totalment abandonat.

-

Passar avís de què s’està aixecant la terra asfàltica de la terrassa de la Casa de les Esmandies i de la
necessitat de fer una neteja de la teulada.

-

Preguntar a la Comissió de Nomenclàtor si tenen resposta a la petició que van fer els veïns de
Peramàs-Esmandies sobre posar el nom de Pep Sivilla a la plaça de l’antic Can Civit.

-

Recordar al servei corresponent la petició dels veïns del carrer de Cuyàs i Sampere per reunir-se per
estudiar la situació del carrer.

-

Preguntar al servei corresponent si estan al cas de les sospitoses mogudes que hi ha als baixos del
passatge d’Alfons IV el Magnànim, 16 i com s’hi pot intervenir.

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
-

Convocatòria i Acta de la reunió anterior (12/03/2019)

-

Informe Anual 2019

-

Pla de Treball 2020

-

Relació membres Consell

-

Reglament de Participació Ciutadana

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.05 h

Presidenta del Consell Territorial

Secretària

Laura Seijo Elvira

Coral Mas Badia

Mataró, 28 de gener de 2020
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