CONSELL TERRITORIAL DEL CENTRE-EIXAMPLE-HAVANAde
Número sessió: 38
Caràcter: Ordinari
Data: 5 de febrer de 2020
Hora: 19.07 h
Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba
Hi assisteixen:
AV Mataró Centre
AV Pati de Can Marchal
AV Pati de Can Marchal
AMPA Col·legi Cor de Maria
Associació de la Passió Infantil de Mataró
Centre Catòlic de Mataró
Cercle Històric Miquel Biada
Grup municipal C’s
Grup municipal En Comú Podem
Grup municipal ERC-MES-AM
Grup municipal PSC
JMD (ciutadà/na a títol individual)
MSG (ciutadà/na a títol individual)
JRD (ciutadà/na a títol individual)
Àngel Remacha Grimal
Núria Moreno Romero
Coral Mas Badia

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Director Promoció Econ. i Ocupació
Presidenta
Secretària

Excusats:
AV Mataró Centre
Foment Mataroní
Unió de Botiguers de Mataró
Grup municipal Junts per Mataró
LPI (ciutadà/na a títol individual)

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

No assisteixen:
AVV Havana i Rodalies
JSJ (ciutadà/na a títol individual)
PJGM (ciutadà/na a títol individual)
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Vocal
Vocal
Vocal

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.

Pla d’Impuls al Centre

9.

Sobrevinguts

10. Precs i preguntes
La sra. Núria Moreno, presidenta del Consell, comença la sessió recordant que les reunions de l’any
passat es van veure trencades per les eleccions. Recorda l’actual composició del govern i explica que en
aquest mandat s’implementaran diferents plans. Ja s’ha presentat el nou Pla de Mandat, les ordenances,
els pressupostos... i es preveu un mandat molt ambiciós, acompanyat d’un pla d’inversions i amb molts
projectes que afectaran al territori.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del consell
S’aprova l’acta del passat 21 de març de 2019 amb la següent esmena: el representant del Consell MSG
(ciutadà a títol individual) consta a l’acta com a no assistent i es proposa canviar-ho per a excusat.

2. Benvinguda i presentació de cadascun dels membres del Consell
La presidenta del Consell, donada la incorporació de nous membres al Consell, obre una roda de
presentacions.
Tothom es va presentant i es repeteix diverses vegades la idea de fer ordres del dia realistes, que s’ajustin
al temps que tenim i incrementar, si cal, el número de reunions.
3. Proposta de la presidenta del Consell de dos ciutadans per a formar-ne part i la seva aprovació
La secretària del Consell recorda que, a banda dels representants d’entitats, grups municipals i ciutadans a
títol individual, la presidenta del Consell pot proposar un parell de persones de la seva confiança i que
consideri que puguin aportar i enriquir el debat de les reunions.
La presidenta del Consell comenta que ja ha pensat en alguna persona i que intentarà presentar-la en el
proper Consell.
4. Elecció de dos membres del Consell com a representants d’aquest en el Consell de Ciutat
La secretària del Consell recorda que tots els Consells tenen dos representants al Consell de Ciutat.
Explica que es tracta d’un òrgan de participació on es debaten temes importants de ciutat i és convenient
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tenir-hi representació per a poder exposar i defensar els temes propis del Consell. Vindria a ser un
Consell de Consells, que es reuneix un parell o tres de vegades l’any per temes molt concrets.
Properament s’haurà de reunir per treballar els pressupostos participatius.
A conseqüència de la renovació dels Consells, els dos representants que teníem van causar baixa i cal
tornar a escollir. Es demana si hi ha algun voluntari que ens vulgui representar. El representant del Grup
Gimnàstic Mataró s’ofereix. Donat que no es presenta ningú més, es torna a escollir, d’acord amb la seva
voluntat, malgrat no hagi pogut assistir a la sessió, al representant de l’AVV Mataró Centre.
Es vota favorablement per unanimitat.

5. Aprovació Informe Anual 2019 i Pla de Treball 2020
La secretària del Consell recorda que a principis d’any és el moment d’aprovar dos documents
obligatoris: l’Informe Anual i el Pla de Treball.
El primer consisteix en un recull de tot el que s’ha fet durant l’any: dades de participació, temes tractats,
acords presos... Al fer-se només una reunió el 2019 no té massa sentit però en tot cas, es fa el document.
Es demana si es vol fer alguna al·legació i s’aprova per unanimitat.
Pel que fa al Pla Anual, cal pensar en com volem organitzar el Consell aquest any; s’ha fet una proposta
de dies de reunió, una per trimestre; es preveu que se n’afegiran més ja que aquest any hi ha pressupostos
participatius i molts plans que ens afecten. Pel que fa als temes a tractar se n’han prioritzat 5, alguns
transversals. Es demana si es vol afegir alguna cosa. El sr. JMD proposa afegir el tema del
subministrament d’aigua a Mataró. S’acorda modificar el document amb les noves aportacions i es
portarà a aprovació a la propera sessió.

6. Plataforma Decidim
La secretària del Consell explica el funcionament de la plataforma Decidim Mataró com a espai de
participació on s’hi pengen els processos participatius i informació sobre els òrgans de participació de la
ciutat.
Pel que fa als òrgans de participació hi ha un espai on s’hi pot trobar informació dels consells: objectius,
composició, documents d’interès (actes, convocatòries, presentacions,...). El què es mostra és la part
pública que pot veure qualsevol ciutadà però hi ha possibilitat de crear usuaris amb contrasenyes per
interactuar, en aquest cas, entre els membres del Consell (xats, fòrums de discussió, enquestes...). Més
endavant, si hi ha interès, ja informarem més àmpliament d’aquesta eina.
També utilitzarem la plataforma per participar i fer seguiment dels pressupostos participatius que tindran
lloc properament.

7. Bústia Ciutadana
La secretària del Consell comenta que estaria bé aprofitar les sessions de Consell per parlar i debatre
sobre temes del territori i no dedicar tant de temps a recollir queixes, demandes, o suggeriments, que es
poden tramitar per una altra via.
És per això que s’informa d’una eina que es pot trobar a la Web de l’Ajuntament de Mataró: la bústia
ciutadana. A través d’aquesta aplicació es poden fer arribar les demandes a l’Ajuntament, omplint un
formulari senzill i molt intuïtiu. Cal buscar la incidència en un desplegable o posar la paraula clau,
marcar la ubicació, es poden adjuntar documents o fotos... i finalment ens hem d’identificar per poder
rebre resposta i estar informats de l’estat del tràmit.
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La idea és reduir (no eliminar) el temps dedicat a recollir demandes (arbres caiguts, forats a terra, senyals
de trànsit, brossa fora el contenidor...) i convertir-lo en un espai de participació i treball d’aquells temes
del territori que més ens preocupin.
El sr. JRD comenta que ja utilitza aquesta eina i que tarden molt de temps en respondre i les respostes
donades no són convincents.
Donat que des del Consell se’ls anima a utilitzar aquest eina també se’ls n’ha de garantir el seu
funcionament. És per això que la secretària del Consell en pren nota i demana que es traslladin totes les
disfuncions que hi trobin per poder-ho comentar als gestors de l’aplicació.

8. Pla d’Impuls al Centre
La presidenta del Consell recorda que el passat 27/01 es va fer una reunió informativa a Cafè de Mar per
informar als veïns afectats del pla estratègic.
Explica que el pla estratègic és un instrument de coordinació de totes les accions que es faran des dels
diferents àmbits (mobilitat, cultura, comerç, promoció ciutat....) amb l’objectiu de recuperar l’espai del
centre per a les persones. Comenta algunes mesures que es prendran, totes elles basades en el Pacte per la
Mobilitat (aprovat la legislatura anterior per tots els grups municipals):
-

Prioritzar el vianant a la xarxa viària
Restringir la mobilitat que no sigui substancial (no prohibir el cotxe)
Promoure hàbits i entorns més segurs i accessibles
Minimitzar la problemàtica ambiental
Ordenar la distribució urbana de mercaderies (DUM)

La presidenta del Consell comenta que tothom està d’acord amb la filosofia del pla i el model de ciutat
que es vol i el què cal és acabar d’ajustar les accions de manera que perjudiqui el mínim possible als
agents implicats.
Alguns representants del Consell vinculats amb l’escola Cor de Maria comenten les dificultats que han
generat aquests canvis per algunes famílies i demanen estudiar alguna alternativa fins que es regularitzi la
situació. La presidenta del Consell comenta que s’està en converses amb l’escola per minimitzar aquests
greuges.
La sra. Núria Moreno explica algunes intervencions a l’espai urbà que comportarà la implementació del
pla:
-

Pacificació de La Riera: eliminar elements (pilones, senyals de trànsit...), reorientar bancs, redistribuir
terrasses, instal·lar jardineres...

- Reforma de la plaça de les Tereses
- Interconnectar l’eix Nau Gaudí, Camí Ral (millores en les voreres i clavegueram...), plaça de Santa
Anna, La Riera.
- Reurbanitzar:
. Els carrers de Sant Josep i Argentona (arbrat, paviment, façanes...)
. Obertura de la planta baixa de l’Ajuntament i rehabilitació de la façana.
. Canvi de paviment de la plaça de Santa Anna i la Rambla
. Cafè Nou: destinant la part de dalt a arts escèniques i la de baix a cafeteria, restauració amb
propostes culturals, punt d’informació turística més Smart City
. Espai Mataró: OFIAC amb noves maneres de relacionar-se, propostes expositives
. Integrar Can Xammar a l’espai intramuralles
- Línies de subvencions per establiment emblemàtics; trobada amb Film Comission per utilitzar aquests
espais per rodatges d’espots, sèries i així posar en valor i poder difondre el patrimoni cultural
Agència de Suport i Serveis a les Entitats
c. Juan Sebastian Elcano, 6 - 08302 – MATARÓ
937 022 831 | participacio@ajmataro.cat

- Projecte Aixequem persianes, que subvenciona als emprenedors que volen obrir un negoci i als
propietaris dels locals que faciliten les condicions als llogaters. El sr. MSG pregunta si es poden filtrar
les activitats; el director de Promoció Econòmica comenta que no però sí que es poden fer
suggeriments. El sr. JRD diu que un sistema de punts per valorar els projectes estaria bé per fer una
selecció de qualitat.
- Mesures de caràcter urbanístic (per solventar que els pisos estiguin al mateix nivell a les voreres)
- Regular noves modalitats de circulació
- Enllumenat de Nadal
- Projecte 5 estrelles: posar en valor el patrimoni cultural perquè sigui un atractiu turístic: Santa Maria,
Casa Coll i Regàs, Puig i Cadafalch, Cafè Nou, Museu d’Art Contemporani, Nau Gaudí,...
- Apeus: normativa catalana que desenvoluparà i dinamitzarà les àrees comercials
- Plaça de l’Ajuntament: verdificació i neteja de cotxes i mobiliari urbà
Pel que fa al calendari, a partir dels del 10 de febrer es posaran en marxa les següents mesures:
- Convertir zones blaves i CiD
- Netejar cotxes de La Riera i plaça de l’Ajuntament. Comenten que l’Ajuntament sempre ha estat molt
permissiu i no ha aplicat la normativa i això és el què provoca el caos.
- Habilitar zones de Distribució Urbanes de Mercaderies (DUM)
Acaba dient que això és una prova pilot fins l’1 d’abril. Mentrestant s’anirà dialogant amb la ciutadania
per intentar adaptar-nos de la millor manera. El què està clar, és que no es renunciarà a la filosofia però es
respectaran les dinàmiques de la ciutat (veïns, comerços, escoles...).
El representant del Club Gimnàstic Mataró comenta que el diàleg ha estat posterior a la normativa. La
representant de l’AMPA comenta que l’Ajuntament va anar a parlar amb l’escola i l’AMPA i, algunes de
les mesures que van demanar, se’ls ha respectat.
La presidenta del Consell comenta que amb els comerciants fa 4 anys que hi estan parlant.
La representant de l’AVV Mataró Centre pregunta on hauran d’aparcar els veïns que viuen al carrer Nou
o carrer d’en Pujol i no tenen aparcament propi. La presidenta del Consell en reconeix la casuística.
Tot seguit, la presidenta del Consell informa dels diferents canals per on ens podem informar del tema:
010, correu femcentre@ajmataro.cat, www.mataro.cat/femcentre, i informadors a la via pública.
El representant del Cercle Històric Miquel Biada pregunta si el CT PICEH és l’únic organisme on es
tractarà el PIC. La sra. Núria Moreno comenta que hi ha la Taula Transversal formada per representants
dels veïns, comerços, cultura, turisme... que ha encarregat el PIC i ara es crearà una comissió específica
de seguiment. Es demana poder disposar dels informes o actes d’aquesta comissió.
El sr. JMD pregunta pel circuït d’aigües pluvials, si es té en compte fer canonades per recollir i aprofitar
l’aigua, i quines mesures hi ha previstes davant la reducció del 50% d’aportació d’aigua del riu Ter els
propers anys. Es proposa portar un dia els representants d’Aigües Mataró per tractar el tema.
El sr. JMD demana respectar els torns de paraula i controlar el temps d’exposició i proposa tornar a
abordar el tema el mes de març que tindrem més informació. Finalment, per donar més marge, s’acorda
portar el què s’hagi treballat a la reunió prevista pel 22/04; el sr. Àngel Remacha es compromet a fer
arribar informe prèviament, si és el cas. El representant del Club Gimnàstic Mataró també demana el
PowerPoint de la presentació del PIC a Cafè de Mar.
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La representant de l’AMPA Cor de Maria comenta que quan l’Ajuntament sigui un espai diàfan, poder
tenir-hi els gegants, pessebre, exposicions... seria un atractiu brutal. El director de Promoció Econòmica i
Ocupació respon que no és incompatible i s’està mirant.
Respecte Can Cruzate, pregunten si també podria ser un espai diàfan que connectés la plaça de
l’Ajuntament amb la plaça Gran. La presidenta del Consell comenta que aquí hi ha més divergència; hi ha
els que voldrien eliminar-ho, deixant un gran espai al centre de la ciutat; i els partidaris de fer un edifici
singular, mantenint l’encant dels carrerons estrets que l’envolten. Tot i que s’estigui abordant el tema,
l’immoble és majoritàriament privat i qualsevol actuació seria a llarg termini.
El sr. MSG pregunta pel lavabo del Carreró: quan s’obre, qui se’n cuida, qui el neteja... Comenta que va
costar molts diners i sempre està tancat. Farem la consulta.

9.

Sobrevinguts

No n’hi ha.

10. Precs i preguntes
El representant de la Passió Infantil fa algunes propostes i peticions:
- Demana possibilitat de què l’Ajuntament compri edifici de l’antic restaurant de la Muralla de Sant
Llorenç, 22. Pressupostàriament és complicat. Actualment hi ha un problema d’ocupació
- Evitar fer el Consell de Mobilitat quan jugui Barça-Madrid.
- Buscar solució als contenidors de la Muralla de Sant Llorenç
- Demana si es reposaran els arbres de la plaça de les Tereses
- Ajustar el semàfor del carrer d’Argentona cantonada amb Muralla de Sant Llorenç perquè doni temps
a passar els vianants sense crear col·lapsa pel cotxes degut a l’eliminació d’un carril
El representant del Club Gimnàstic Mataró comenta que fa 3 dies que hi ha un indigent al Sant Sebastià
de la plaça de Santa Anna.
La representant de l’AVV Pati de Can Marchal comenta que darrerament s’han produït molts robatoris
per la zona de Can Marchal. En 15 dies més de 10 robatoris, a cases i locals, alguns provocats per les
ocupacions. S’han organitzat grups de vigilants de 7 o 8 persones a les nits. S’han reunit amb policia i
mossos i demanen prevenir i abordar la situació. Diuen que la manca d’efectius no pot ser excusa i
demanen un telèfon de proximitat (ja que el 012 es desvia a Sabadell i necessiten molta informació abans
de situar-se).
La representant de l’AVV Mataró Centre explica que la setmana passada la policia va entrar a una casa
ocupada del carrer de Sant Agustí i va dir als nois que hi havia que no ho tornessin a fer; la presidenta del
Consell comenta que va signar decret fent-los fora però la representant de Mataró Centre afirma que
encara hi són.
La representant de l’AVV Pati de Can Marchal insisteix en què hi ha moltes cases ocupades i cal buscarhi remei abans; les cases previsiblement ocupades es veuen i cal un pla preventiu, ja que Mataró està sent
cada vegada més un punt de referència. Acaba demanant més actuació per part de la policia local. La
presidenta del Consell explica que els mossos són els que tenen competència en seguretat ciutadana. La
representant de l’entitat està en desacord, i cita diverses lleis on es constata que la competència en
matèria de seguretat està compartida entre mossos i policia.
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La presidenta del Consell explica que policia local té competència en temes de trànsit, civisme,
convivència... i degut al dèficit de mossos, també coopera en temes de ocupacions. En tot cas comenta
que s’han abordat els desnonaments de tots els àmbits possibles però la problemàtica és molt més
profunda i enquistada. Es compromet a mantenir una trobada amb la regidora de seguretat pública, policia
i mossos per veure què s’està fent.
El sr. JRD demana que es tallin les fulles seques de les palmeres de la N-II ja que amb les ventades
corren el risc de trencar-se i provocar danys. Comenta que ho ha demanat per la bústia ciutadana i, a part
de tardar molt en contestar, la solució donada no és coherent (diuen que es tracta d’una varietat que no es
pot podar; diu que són les mateixes que a molts municipis propers i les poden totes).

Acords i compromisos
- Aprovar l’acta del passat 21 de març de 2019 amb la següent esmena: el representant del Consell
MSG (ciutadà a títol individual) consta a l’acta com a no assistent i es proposa canviar-ho per a
excusat.
- Aprovar que els representants del Club Gimnàstic Mataró i l’AVV Mataró Centre 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
reunió.
- Disposar dels informes o actes de les reunions de la Comissió específica de seguiment del PIC.
- Portar un dia al Consell els representants d’Aigües Mataró per parlar del circuït d’aigües pluvials i les
mesures d’estalvi d’aigua previstes
- Portar al proper Consell tot el què s’hagi treballat sobre el PIC i la valoració de les primeres
implementacions
- Demanar el PowerPoint de la presentació del PIC a Cafè de Mar.
- Consultar com es gestiona el lavabo del Carreró: horaris d’obertura, empresa de neteja....
- Informar del problema d’ocupació que hi ha a l’immoble de la Muralla de Sant Llorenç, 22
- Consultar si es reposaran els arbres de la plaça de les Tereses
- Ajustar el semàfor del carrer d’Argentona cantonada amb Muralla de Sant Llorenç perquè doni temps
a passar els vianants sense crear col·lapse de vehicles.
- Informar de indigent que hi ha al Sant Sebastià de la plaça de Santa Anna des de fa 3 dies
- Mantenir una trobada amb la regidora de Seguretat Pública, policia i mossos per veure què s’està fent
en matèria de seguretat i ocupacions
- Insistir en què tallin les fulles seques de les palmeres de la N-II per evitar danys amb les ventades
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Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
- Convocatòria i Acta de la reunió del 21/03/2019
- Informe Anual 2019
- Pla de Treball 2020
- Reglament de Participació Ciutadana
- Relació membres CT PICEH

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.10 h.

Presidenta del Consell Territorial

Secretària

Núria Moreno Romero

Coral Mas Badia

Mataró, 5 de febrer de 2020
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