CONSELL TERRITORIAL DE PLA D’EN BOET-PERAMÀSde

Número sessió: 35
Caràcter: Ordinari
Data: 6 d’octubre de 2020
Hora: 18.45 h
Lloc: Virtual (plataforma Zoom)

Hi assisteixen:
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 PSC-CP
MDM (ciutadà proposat per presidència)
Lídia Pérez Sànchez
Pere Móra Juvinyà
Laura Seijo Elvira
Sarai Martínez Vega
Coral Mas

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Cap de servei de Mobilitat
Tècnic de Via Pública
Presidenta
Vicepresidenta
Secretària

S’excusen:
Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies
Grup Municipal ERC-MES-AM
Grup municipal Junts per Mataró
APR (ciutadà/na a títol individual)

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

No assisteixen:
Unió de Botiguers de Mataró
Grup Municipal Ciutadans
EAP (ciutadà/na a títol individual)
JAOO (ciutadà/na a títol individual)
FPR (ciutadà proposat per presidència)

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Oient

Agència de Suport i Serveis a les Entitats
c. Juan Sebastian Elcano, 6 - 08302 – MATARÓ
937 022 831 | participacio@ajmataro.cat

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del Consell (28/01/2020)
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del Consell (15/06/2020)
3. Aprovació Pla de Treball 2020
4. Gestió del trànsit del polígon Pla d’en Boet
5. Instal·lació de videovigilància al polígon Pla d’en Boet
6. Informacions:
- Resultats projecte Mataró cívica i activa
- CUAP Camí del Mig
7. Seguiment demandes Consells anteriors
8. Sobrevinguts
9. Precs i preguntes

Acords i compromisos
- Aprovar l’acta de la reunió del passat 28 de gener de 2020 per unanimitat.
- Aprovar l’acta de la reunió extraordinària del passat 15 de juny de 2020 per unanimitat.
- Aprovar el pla de Treball 2020
- Valorar les zones taronja de Pla d’en Boet per si es suprimeixen, es reparteixen de manera que no
estiguin concentrades al mateix punt...
- Treballar amb mobilitat, urbanisme, espais públics... el projecte de la Ronda de Francesc Macià de
manera que esdevingui una avinguda on vingui de gust passejar.
- L’AVV Peramàs-Esmandies demana que es faci alguna reunió amb els veïns per a explicant el
projecte de l’anella ciclista.
- Fer seguiment del nou contracte de neteja.
- Insistir en diversos temes de la Casa de les Esmandies: neteja de la teulada, manteniment de la terra
asfàltica de la terrassa de dalt, neteja de les parts altes de la casa, envernissada de portes i porticonts de
la banda de Marià andreu...
- Insistir en diversos temes de manteniment del barri de Pla d’en Boet: sorra de sota els bancs dels passatges, coberta del pavelló oxidada
- Neteja de les zones següents: darrera el pavelló Eusebi Millan, entre Torre Llauder i pavelló; voltants
de la Pollancreda; voltants de les ruïnes romanes...
- Es demana un manteniment més continu, planificat i organitzat dels parcs i jardins de Pla d’en Boet:
parc de Rovira Brull, Parc de Mar
- Demanar netejar els vidres i cortines del Centre Cívic Pla d’en Boet

Agència de Suport i Serveis a les Entitats
c. Juan Sebastian Elcano, 6 - 08302 – MATARÓ
937 022 831 | participacio@ajmataro.cat

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
-

Convocatòria de la reunió
Acta de la sessió del 28 de gener de 2020
Acta de la sessió extraordinària del 15 de juny de 2020
Pla de Treball 2020

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.18 h.

Mataró, 6 d’octubre de 2020
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