ACTA CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN
Número sessió: 01/20
Caràcter: Ordinari
Data: 25 de febrer de 2020
Hora: 10 h
Lloc: Centre cívic de Pla d’en Boet
Hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució
Càrrec dins del consell
Regidora de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut, Consum i Gent
Presidenta
Gran Activa
Vocal
Aules Sènior de Mataró
Vocal
Creu Roja
Vocal
Associació Gent Gran La Gatassa
Vocal
Residència El Mirador
Vocal
Associació de Gent Gran de Cerdanyola
Vocal
Associació de Gent Gran de Cirera
Vocal
Sindicat CCOO Vallès Oriental-Maresme
Vocal
Casal Municipal de Gent Gran Oriol Batista
Vocal
Associació Familiars Alzheimer Maresme
Vocal
Moviment Educatiu del Maresme
Vocal
Grup municipal PSC-CP

Grup municipal En Comú Podem Mataró

Vocal

Associació de Veïns de Pla d’en Boet – El Rengle
Comissió de la memòria històrica de la gent gran
Comissió de cultura de la gent gran
Comissió de ràdio
Associació de Gent Gran de l’Havana
Cáritas Interparroquial de Mataró
Associació de Gent Gran Rocafonda-El Palau
Associació de Gent Gran Jaume Terradas
Residència Geriàtrica Can Boada
Residència Geriàtrica Laia
Grup municipal C’s
Tècnica del Servei d’Igualtat i Ciutadania. Gent Gran Activa

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretaria

També hi assisteixen:
Tècnica de gent gran
Cap de Servei d’Igualtat i Ciutadania
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S’excusen:
Nom entitat/organització/institució

ABS Cirea-Molins-Consorci Sanitari Maresme
Comissió de qualitat de vida de la gent gran
Sindicat UGT- pensionistes i jubilats
No hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Grup municipal ERC-MES-AM
Associació Gent Gran del Parc
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
Casal Cívic Mataró Jaume Terradas
Associació de Gent Gran de Pla d’en Boet
Associació de Jubilats i Pensionistes del Maresme-UDP
Associació de malalts de Parkinson
Ordre del dia:

1.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió.

2.

Presentació de l’informe anual del consell.

3.

Valoració de les comissions de treball del consell.

4.

Presentació del Pla Anual.

5.

Elecció dels representants al Consell de Ciutat, Consell de Benestar Social i Consell
d’Igualtat Dona-Home..

6.

Presentació de l’espai del consell a la plataforma Decidim.

7.

Precs i preguntes.

1. Benvinguda als nous membres i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera

sessió.
La regidora dona la benvinguda als nous membres i fa una roda de presentacions
S’aprova l’acta del 2019, no hi ha cap esmena.
2. Presentació de l’informe anual del consell.

Es presenta l’informe anual com a resum dels temes tractats en el consell i els acords realitzats.
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3. Valoració de les comissions de treball del consell.

Es fa una explicació de tota la feina feta en les diferents comissions de treball del consell,
s’explica els canvis que es faran en la comissió de coordinadora, ja que algunes de les
associacions de gent gran s’estan dissolen, la coordinadora passarà a ser un grup de treball que
es trobarà per temes molt concrets.
4. Presentació del Pla Anual.

La regidora explica alguns aspectes nous del Pla de mandat, que en els propers consells
s’aniran explicant com per exemple el projecte de ciutat Cuidadora, el nou canvi a l’OMIC
l’oficina d’atenció al consumidor, els nous pressupostos participatius...
La Cap del servei llegeix el document del Pla anual per aquest any del consell
Precs i preguntes de la presentació del Pla Anual.
El representant de l’associació de gent gran de Gatassa comenta que encara està pendent de fer
les demandes d’accessibilitat que han demanat davant de la residència, i que ja fa molt temps
que estan demandes.
La regidora contesta que n’és conscient però que s’està esperant de fer, ja que aquella zona està
afectada per la nova reorganització de la CUAP (el cap sanitari d’emergències de la ciutat).
La representant de l’associació de gent gran de Cirera explica que amb el nou canvi de model
de gestió dels casals, de passar a tenir una associació a gestionar-se directament per
l’Ajuntament, aquest ha de tenir en compte tenir un pressupost propi per a cada casal per
desenvolupar tota la feina que feia l’associació.
La regidora comenta que tenen previst dotar de més diners per aquesta gestió i que també tenen
previst l’augment de més hores dels professionals.
La representant de l’associació de gent gran de Cirera explica que estan contents amb aquest
canvi de gestió i que igualment els membres de l’associació treballaran en el casal però a través
de comissions.
El representant de l’associació de gent gran de l’Havana explica el problema de les entitats de
gent gran de poder trobar relleu de persones noves per a les seves entitats.
El representant de comissions obreres comenta que actualment a Mataró s’estan fent moltes
obres, i pregunta si es podria fer una racionalització sobretot pel tema de la circulació del
autobusos. També pregunta com està el tema de la construcció del nou dipòsit d’aigua de
Cerdanyola i que el parc de Cerdanyola encara es veuen rates
La regidora comenta que aquest tema és complicat i que ja ho tenen en compte i que s’ha de
coordinar molts factors a la vegada , el clavegueram, l’asfaltat, les diferents canalitzacions.....
Del dipòsit d’aigües li donarà una contesta quan tingui la informació.
El representant del grup polític de Ciutadans pregunta sobre el procés de la dissolució de la
junta de l’associació de gent gran de Pla d’en Boet.
La Cap del servei contesta com ha estat el procés i que ha estat una decisió de la pròpia junta i
ha estat en procés d’assemblea de socis. El casal continuarà fent les mateixes activitats però les
gestionarà directament l’empresa contractada per fer la dinamització dels casals.
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La representant del MEM explica que des del consell s’hauria de treballar el tema del canvi
climàtic amb relació a la població de gent gran, poder fer algun monogràfic en relació aquest
tema o poder fer un grup de treball perquè penses possibles activitats a fer.
La regidora comenta que és un tema molt interessant.
El representant de l’associació de gent gran de l’Havana explica que han fet la demanda de
tenir més dies el servei de la deixalleria mòbil.
Es comenta que totes aquestes demandes més especifiques es tindran en compte en la comissió
de treball del consell de qualitat de vida on ja tenim un espai per parlar de demandes que
afecten a diversos departaments de l’ajuntament: brossa, mobilitat, espais públics, consum.....
La regidora comenta que en el proper consell podríem explicar les diferents opcions com a
ciutadà per poder fer aquestes demandes, bústia ciutadana, App de MataróNeta, etc.....
5. Elecció dels representants al Consell de Ciutat, Consell de Benestar Social i

Consell d’Igualtat Dona-Home.
Es passa a fer l’elecció de les dues persones que aniran al consell de Ciutat com a representants
del consell municipal de la gent gran:
 Manel Roca Cuadrada
 Albert Tomé
Com a representant del consell municipal de Gent Gran al consell de Benestar Social:


M. Àngels Fradera

Com a representant del consell municipal de la Gent Gran al consell d’Igualtat Dona-Home:


M. Antonia Trujillo

6. Presentació de l’espai del consell a la plataforma Decidim.

Es fa la presentació de la plataforma, s’explica com arribar a través de l’ordinador:
www.decidimmataro.cat
En aquesta plataforma trobaran explicacions del procés de pressupostos participatius i tota la
informació dels consells sectorials i territorials.
7.

Precs i preguntes.

No hi ha precs ni preguntes ja que la majoria de preguntes s’han fet en el punt de presentació
del Pla Anual
Acords i compromisos
- Aprovar l’Informe Anual 2019
- Aprovar el Pla de Treball 2020
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Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
 Convocatòria i Acta de la reunió passada
 Informe Anual 2019
 Pla de Treball 2020
President/a
Nom

Secretar/ària
Nom

Mataró, a 25 de febrer de 2020.
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