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
La sra. Marisa Merchán, regidora d’Igualtat, Feminisme i LGTBI i Participació, i expresidenta del
Consell Territorial Pla d’en Boet-Peramàs, assisteix a l’inici d’aquesta sessió per agrair la feina feta
durant aquests anys amb part dels representants del Consell, dóna la benvinguda a les noves
incorporacions i els encoratja a tots a continuar treballant en aquesta línia; finalment dóna el relleu a
l’actual presidenta, Laura Seijo.
2. Benvinguda i presentació de cadascun dels membres del Consell
S’inicia la sessió alterant l’ordre del dia i fent una roda de presentacions de tots els membres del Consell.
Comença la presidenta, explicant la seva trajectòria i manifestant la seva voluntat de treballar pel territori
i sobre aquells aspectes que els preocupin.
Tot seguit, es van presentant la resta de membres.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del consell
S’aprova l’acta del passat 12 de març per unanimitat.

3. Proposta de la presidenta del Consell de dos ciutadans per a formar-ne part i la seva aprovació
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. En aquest cas, presenta la MDM i en FPR, ambdós del barri; una de la
zona de Peramàs i l’altre de Pla d’en Boet. La presidenta del Consell comenta que ha triat persones que
coneixen el territori i que poden aportar molt al Consell; comenta que en cap cas s’ha basat en criteris
polítics. Hi ha certa discrepància en això però confien en el bon criteri de la presidenta. S’aprova per 9
vots a favor i 2 abstencions.
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
tenir-hi representació per a poder exposar i defensar les coses pròpies del Consell. Vindria a ser un
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Consell de Consells, que es reuneix un parell o tres de vegades l’any. Properament s’haurà de reunir pel
tema dels 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, preferentment que no
sigui grup municipal, doncs ja tenen altres espais de participació. La representant de l’AV Torre Llauder i
de l’Associació Esportiu Boet Mataró s’hi ofereixen. 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... Es demana si hi ha 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 que s’accepta. Es demana fer les reunions a les 18.30 al Casal de Barri PeramàsEsmandies. Pel que fa als temes a tractar es parteix d’una proposta que es va modificant amb les diferents
aportacions. S’acorda modificar el document amb tot el què s’ha dit i portar-lo a aprovació a la propera
sessió.
A conseqüència del debat, s’acorda reactivar el grup de treball del projecte Zona Clos-PollancredaEusebi Millán i fer seguiment del Pla d’Oci Nocturn amb tots els agents implicats (AVV de Pla d’en Boet
i Torre Llauder, AE Boet Mataró, CE Boet Mataró, Club Petanca Pla d’en Boet, Juventus AC Mataró...).

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.

8. Sobrevinguts
La secretària del Consell recorda que l’any passat va venir al Consell la Carla Mulet, tècnica de Gent
Gran Activa, a informar del treball que fan diferents comissions del Consell Municipal de Gent Gran. Un
dels temes que més va interessar i que es va demanar estar-ne informat, és la recuperació de la història del
sector tèxtil a la ciutat.
En relació a això, ara s’informa del cinefòrum que es farà el proper 13 de febrer a les 17.30 h al Centre
Cívic Pla d’en Boet on es passarà el documental La història del tèxtil a Mataró i continuarà amb una
tertúlia sobre el tema.
La representant de l’AE Boet Mataró recorda que es va parlar d’una comissió que recollia experiències i
vivències del tema i pregunta com s’hi pot apuntar. Recollim la demanda i ja s’informarà.
La representant de l’AV Pla d’en Boet comenta que també es podria treballar en una ruta de les
xemeneies per treballar el tema de la indústria a Mataró i oferir com a recurs d’aprenentatge a les escoles.

9. Precs i preguntes
La representant de l’AV Pla d’en Boet demana que es revisin les zones de CiD dels carrers Pepeta Moreu
i Javier Castaños, davant del Simply, ja que es perden 8 places d’aparcament. Passarem nota a mobilitat.
També comenta que al Passatge Comtes Mir i Borrell hi ha un arbre que està caient. Es passarà nota a
Espais Públics.
Continua demanant que caldria fer un manteniment a la zona dels passatges de Pla d’en Boet, doncs falta
molta sorra sota els bancs i amb les darreres pluges s’ha degradat molt. Passarem nota a Espais Públics.
Comenta que a la zona del Rengle no hi ha mobilitat, estan aïllats i reclama un bus. La vicepresidenta del
Consell informa que el Pla de Mobilitat s’està implementant de manera progressiva i la part del Rengle
està previst treballar-la el 2021.
També pregunta per l’estat dels pisos del costat dels Mossos. La última notícia és que n’hi ha 4 de tapiats
i hi havia la proposta de la Generalitat de, de dos pisos fer-ne un. Demanarem més informació al servei
corresponent.
Per últim comenta que hi ha un greu problema d’aparcament al barri. A la zona del Clos hi aparca gent
que va a buscar el tren i estan tot el dia a Barcelona i la gent del barri no pot aparcar. Demana buscar una
fórmula perquè els veïns també se’n puguin aprofitar d’una part d’aquest espai (aparcament preferent,
zona verda...). També demana revisar les zones taronja que hi ha entre a la Ronda de Francesc Macià,
entre Sant Cugat i Rosa Sensat; considera que estan mal col·locades i que afavoreix la manca
d’aparcaments que ja pateix el barri. En definitiva demana buscar un nou model d’aparcament perquè
entre minusvàlids, CiD, guals.... els veïns no poden aparcar.
La representant de l’AE Boet Mataró demana que es senyalitzi bé l’accés a la rampa del poliesportiu
Eusebi Millan i que no s’hi deixin aparcar cotxes a davant, per tal de facilitar el pas a les ambulàncies en
cas de necessitat. Passarem nota a mobilitat.
Demana que es netegi l’entorn de la font de la zona del poliesportiu, que torna a estar molt bruta.
Passarem avís.
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També demanen informació sobre el local de la Caixa de la cantonada del carrer de Sant Valentí. Està
molt deixat i demanen si l’Ajuntament pot fer alguna gestió.
La representant de l’AV Peramàs-Esmandies comenta que a la terrassa de dalt de la Casa de les
Esmandies, la terra asfàltica s’està aixecant i amb les pluges tindran goteres. També demana la neteja de
la teulada ja que fa dos anys que no es fa (i s’havia acordat fer-ho un cop l’any). Passarem demandes a la
responsable d’equipaments cívics.
Pregunta si la comissió del Nomenclàtor s’han reunit, doncs ja fa molt que van fer la petició per registre
(amb més de 900 signatures) de què l’actual plaça de Can Civit portés el nom de Pep Sivilla i encara no
en saben res.
Per acabar comenta que els veïns de carrer de Cuyàs i Sampere van demanar reunir-se amb l’Ajuntament
per parlar de la situació del carrer, però no han tingut resposta; es tracta d’un carrer estret, amb
llambordes i voreres estretes; els cotxes aparquen a banda i banda; els cotxets no passen per les voreres i
els bombers tampoc poden passar (el mes de gener hi va haver un petit incendi i no van poder entrar al
carrer). Demanen si hi ha previst algun pla de remodelació del carrer i en cas contrari, que s’estudiï la
situació. Passarem nota al servei corresponent per tal que donin resposta als veïns.
La representant de l’AV Pla d’en Boet comenta que al baix del bloc de pisos del passatge d’Alfons IV el
Magnànim, 16, hi ha mogudes estranyes i es sospita que es fan activitats no permeses i que generen
molèsties als veïns (concretament es sospita que es practica la prostitució). Ja s’ha demanat a
l’Ajuntament que actuï però no es veuen resultats. Tornarem a insistir.
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.
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-

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.

-

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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