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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    Vocal 
Assoc. de veïns de Pla d’en Boet    Vocal 
Assoc. de veïns de Torre Llauder    Vocal 
Assoc. Esportiva Boet Mataró     Vocal 
Grup Municipal PSC-CP     Vocal 
MDM (ciutadà proposat per presidència)   Vocal 
Lídia Pérez Sànchez      Cap de servei de Mobilitat 
Pere Móra Juvinyà      Tècnic de Via Pública 
Laura Seijo Elvira      Presidenta 
Sarai Martínez Vega      Vicepresidenta 
Coral Mas       Secretària 
 
 
S’excusen: 
Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies    Vocal 
Grup Municipal ERC-MES-AM    Vocal 
Grup municipal Junts per Mataró    Vocal 
APR (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 
 
 
 
No assisteixen: 
Unió de Botiguers de Mataró     Vocal 
Grup Municipal Ciutadans     Vocal 
EAP (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 
JAOO (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 
FPR (ciutadà proposat per presidència)    Oient 
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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 
 

 

Inicia la reunió la presidenta del Consell comentant la situació en la que ens trobem i que comporta haver 
de fer les reunions de manera telemàtica.  Tot seguit passa la paraula a la secretària del Consell. 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del Consell (28/01/2020) 

S’aprova l’acta de la reunió del passat 28 de gener de 2020 per unanimitat. 
 

2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del Consell (15/06/2020) 

S’aprova l’acta de la reunió extraordinària del passat 15 de juny de 2020 per unanimitat. 
 

3. Aprovació Pla de Treball 2020 

La secretària del Consell explica que aquest document ja s’havia treballat a la reunió del 28 de gener i 
només s’ha modificat que les reunions es farien a les 18.30 h en comptes de les 19.00 h i que podran ser 
telemàtiques o presencials en funció de les recomanacions de cada moment de les autoritats sanitàries. 
Tot seguit, s’aprova per unanimitat. 

 

4. Gestió del trànsit del polígon Pla d’en Boet 

Per a tractar aquest punt ens acompanyen la sra. Lídia Pérez, cap del servei de Mobilitat i el sr. Pere 
Móra, tècnic de Via Pública.  

La sra. Lídia Pérez comenta que s’estant duent a terme diverses intervencions al polígon Pla d’en Boet de 
cara a millorar l’entorn: pla d’asfaltat, pla de voreres, senyalització, incorporació del carril bici del Sant 
Crist (properament tram pendent al carrer de Puig i Pidemont , afectat ara per una intervenció d’AMSA). 
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La proposta que ara ens vénen a presentar ja s’ha plantejat al Consell Municipal de Mobilitat, a la Fagem 
i a Promoció Econòmica i tothom ho valora positivament. Demà es plantejarà als industrials de la zona. 

Tot seguir passa la paraula al sr. Pere Móra. Aquest explica que es tracta d’un polígon industrial dels anys 
90 on s’hi van barrejar dos usos: l’industrial i alguns serveis i el d’oci, sobretot nocturn. El problema és 
que, per la dimensió dels vials i els usos de la zona, hi ha un cert desordre en la mobilitat: doble sentits 
amb xamfrà, secció insuficient per a suportar aquest doble sentit, indisciplina viària, excés de velocitat... 
això provoca una alta concentració d’accidents i inseguretat per als vianants. 

La proposta és reconvertir tots aquests carrers en un únic sentit de circulació i això ens permetria aprofitar 
molt millor l’espai per fer-hi aparcaments en bateria; l‘altra proposta és reconvertir tots els xamfrans en 
rotondes de manera que els vehicles tenen molt més clar d’on els hi vindrà el trànsit alhora que serviria 
per a disminuir la velocitat dels vehicles. 

Comenta que això s’allargarà a dos carrers de Peramàs, al de Josep Montserrat Cuadrada i d’Antoni Díaz 
Conde.  

Tot el projecte es fa amb l’objectiu de millorar la mobilitat del sector, optimitzar l’espai, millorar la 
seguretat viària i obtenir més espai d’aparcament. 

 

5. Instal·lació de videovigilància al polígon Pla d’en Boet 

La sra. Lídia Pérez mostra un plànol amb la ubicació de dos tipus de càmeres: les de lectura de matrícules 
i gestió del trànsit (LPR); i les de videovigilància, que estan a l’entorn de l’oci nocturn i serveixen pel 
control de la seguretat; aquestes  permeten una visió nocturna i diürna de la zona i estan connectades a la 
sala de policia local. 

El contracte va sortir a licitació a principis d’estiu i ja s’ha adjudicat. A mitjans d’octubre s’iniciaran les 
intervencions al polígon i a finals d’any ja estarà instal·lat. Ara s’està pendent d’una instal·lació de fibra 
òptica vinculada a la xarxa semafòrica i tres cruïlles a la zona de Via Sèrgia; quan tot això estigui fet, les 
càmeres entraran en funcionament.  

El representant del grup municipal PSC-CP pregunta si aquestes càmeres només s’instal·laran a la zona 
d’oci nocturn o s’estendran a més zones. La cap del servei de Mobilitat afirma que en aquesta primera 
fase només a la zona d’oci.  

La representant de l’AVV Pla d’en Boet comenta que al carrer de Sant Cugat hi ha unes zones taronja es 
van posar massa juntes i no hi ha ni prou aparcament ni tant de teixit comercial com per a tenir-ne tantes 
de juntes. Demana o bé suprimir-ne o bé repartir-les de manera que no estiguin concentrades al mateix 
punt. La sra. Lídia Pérez comenta que això es va parlar amb promoció econòmica i respon a la demanda 
de la zona més comercial del barri. En tot cas, es pot tornar a valorar.  

La representant de l’AVV també comenta que no s’ha previst cap actuació a la ronda de Francesc Macià 
per a potenciar la millora de la zona. Diu que fa temps que tenen un projecte treballat i que caldria 
arreglar la ronda de manera que esdevingués una avinguda on vingui de gust passejar. La sra. Lídia Pérez 
diu que en aquest cas també hi haurien d’intervenir els serveis d’espais públics i urbanisme i en recull la 
proposta.  

La representant de l’AVV Peramàs-Esmandies comenta que a la zona de Ronda O’Donnelll hi ha força 
tros amb zona taronja  i particularment pensa que sí que és útil perquè afavoreix que la gent no hi aparqui 
el cotxe durant tot el dia, hi hagi mobilitat... Coincideix però amb la representant de l’AVV Pla d’en Boet 
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que només la zona taronja no fa que la gent faci ús del comerç; això hauria de ser tota una reestructuració 
que afectaria a urbanisme. 

També pregunta quin sentit tenen les càmeres de lectura de matrícula de cotxes instal·lades a la Via 
Sèrgia. La sra. Lídia Pérez comenta que són per control d’accessos i trànsit; això els permet saber quins 
vehicles accedeixen a aquesta zona donat l’elevat nivell d’accidentalitat que hi ha. 

Per acabar la sra. Lídia Pérez aprofita per comenta els actes que es realitzen dins la setmana de la 
mobilitat; pel que fa a la conferència de l’anella ciclista, si no hi van poder anar, poden consultar-ho a 
l’enllaç que hi ha penjat a la web de l’Ajuntament. 

Respecte això, la representant de l’AVV Peramàs-Esmandies comenta que se’ls havia dit que es farien 
reunions amb els veïns per a explicar-los el tema. Si la gent entén el perquè de les coses és més fàcil que 
les acceptin; sinó, tot són queixes, crítiques, preguntes.... La cap de servei comenta que no hi ha problema 
i recull la demanda.  

La representant de l’AVV Pla d’en Boet pregunta pels carrils bici que hi ha als Parcs (com el de Rovira 
Brull) i que estan abandonats. Pregunta si està previst que continuïn en funcionament. La sra. Lídia Pérez 
explica que el què valoren és donar coherència a la xarxa; ara tenen una subvenció europea que els 
permetrà incloure carril bici a la xarxa bàsica (rondes), però la voluntat és anar endreçant tota la xarxa, la 
connexió amb els barris i municipis propers... Tot això requereix pressupost, inversió i s’anirà fent en una 
fase posterior. 

El sr. Pere Móra puntualitza que el carril bici del parc de Rovira Brull és un dels que s’incorpora a la 
xarxa i farà la connexió entre la Via Sèrgia i el Tecnocampus, i el Tecnocampus i el centre de la ciutat i 
possibilitarà que la gent de Cabrera o Argentona puguin accedir a la ciutat. 

 

6. Informacions: 

- Resultats projecte Mataró cívica i activa 

La presidenta del Consell comenta que l’any 2019 recorda que el febrer del 2019 es va posar en marxa el 
projecte Mataró Cívica i activa que es basava en millorar l’índex de recollida de selectiva a dos barris de 
Mataró: Rocafonda i Pla d’en Boet. 

Es tractava que les escoles del barri (Camí del Mig i Torre Llauder) incentivessin a la resta del barri en la 
recollida de residus de forma responsable; això suposava un estalvi econòmic i, el 50%, aniria destinat a 
les Ampes de les escoles participants per treballar casos de desigualtat social, perquè cap nen es quedés 
sense anar d’excursió, pagar els autobusos... 

El projecte es va dur a terme entre el febrer i desembre de 2019,  i el març del 2020 ens van passar els 
resultats. Agraeix i felicita a les escoles per la gran feina de conscienciació que van fer.  

En quant a les xifres, explica que a l’escola Camí dels Mig (495 alumnes) rebran un taló de 4.880 euros i 
a l’escola torre Llauder (270 alumnes) 2.662 euros. En breu se’ls farà entrega del xec i la idea és que 
esdevingui un projecte de ciutat. 

La representant de l’AE Boet Mataró comenta que no només ha estat feina de les escoles perquè l’AVV 
Pla d’en Boet, des del pavelló... també hi han col·laborat. Agraeix també la tasca que l’agent de 
proximitat va realitzar incentivant a tot el barri per arribar als resultats. Conclou que ha estat tasca de tot 
el barri. La presidenta del Consell li dóna la raó dient que sense el suport de la resta de veïns, 
associacions, comerços... no s’haguessin aconseguit aquests resultats. 
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La representant de l’AVV Peramàs-Esmandies pregunta si aquest projecte ja ha acabat o donats els bons 
resultats tindrà continuïtat. La presidenta del Consell comenta que és un projecte de caràcter anual i en 
aquests barris ja ha acabat. La idea és anar-ho provant a altres barris i s funciona, possiblement més 
endavant s’implementi com a projecte de ciutat. 

La representant de l’AVV Pla d’en Boet comenta que aquest estiu han tingut un problema de manca de 
contenidors; han estat reclamant molt de temps i finalment els hi ha posat, però no pot ser que es duguin a 
terme aquests projectes i després no es tinguin els recursos necessaris per poder-ho portar a terme. 

La representant de l’entitat afegeix que no hi ha cap població com Mataró, on s’acumuli tanta quantitat de 
brossa, mobles i trastos a fora els contenidors. Comenta que caldria una recollida més sovint i posar 
multes a la gent que no compleix la normativa. La presidenta del Consell li dóna la raó, ho recollim i en 
farem seguiment amb el nou contracte. 

 

- CUAP Camí del Mig  

La presidenta del Consell explica que al Cap II Camí del Mig, estan d’obres per a la realització del 
CUAP, el  centre d’atenció primària a nivell d’urgències. Es preveu que cap a finals d’octubre els metges 
especialistes tornin a visitar. 

Explica que aquest centre d’urgències pretén descol·lapsar els centres d’atenció primària de la ciutat i el 
servei d’urgències de l’hospital de Mataró. Estarà obert les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Hi 
haurà servei de laboratori, de radiologia... I es preveu que entri en funcionament abans de l’estiu de 2021.  

La representant de l’AVV Pla d’en Boet comenta que els veïns estan descontents de com s’està portant 
l’atenció primària a Mataró; es senten abandonats, no agafen el telèfon, no se’ls atén, només visiten per 
telèfon, els especialistes està tancat... Demana que l’Ajuntament traslladi la queixa a Sanitat. La 
presidenta del Consell explica que no és una queixa de Mataró sinó de tot Catalunya i de l’estat espanyol; 
no s’està donant l’atenció com cal, és absolutament innassumible...El que ha recaigut sobre l’atenció 
primària és una bogeria: 250 trucades diàries, 45 urgències, 40 consultes per internet, 70 pcr diàries, tot el 
suport que es fa a les residències, a les escoles i centres esportius... Els professionals estan amb ansietat, 
no dormen a les nits...  Comenta que es fa el que es pot amb els recursos que hi ha. S’està fent una 
reestructuració de l’atenció primària, del què era abans i el què serà en un futur. Acaba resumint que hi 
haurà una bans i un després de la pandèmia.  

La representant de l’AE Boet Mataró comenta que li ha arribat que a partir del dia 15/10 posen la vacuna 
de la grip al Centre Cívic de Pla d’en Boet i a Peramàs i pregunta si es té més informació. La presidenta 
del Consell comenta que fins d’aquí un parell de dies no es tindrà la informació concreta d’horaris i de 
com anirà, però avança que aquest any, com que els centre d’atenció primària estan centrats amb altres 
temes, es va demanar de vacunar en alguns equipaments municipals. La campanya serà a partir del dia 15 
i anirà acompanyada d’un projecte molt maco on voluntaris de la Creu Roja s’encarregaran de gestionar 
els accessos i les cues.  

 

7. Seguiment demandes Consells anteriors 
La secretària del Consell comenta que aquest document ja se’ls va avançar per correu i demana si volen 
fer algun comentari, si tenen alguna consulta... 

S’acaba fent un repàs molt ràpid de cada apartat. 
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La representant de l’AVV Peramàs-Esmandies comenta, respecte el manteniment de la casa de les 
Esmandies, que es va acordar amb l’Ajuntament fer una neteja de la teulada cada any.  El 28 de gener van 
reclamar perquè ja portaven dos anys que no es complia, i justament ahir hi va anar un tècnic a mirar-
s’ho. Pel que fa a la terrassa de dalt, hi havia una mena de pintura que protegia el terra; ja fa tems que està 
desgastada, s’està aixecant tota i això provoca filtracions que encara seran més cares de reparar. Insisteix 
en fer-ne seguiment.  

La representant de l’AE Boet Mataró pregunta com quedarà la neteja de la zona de l’oci nocturn amb la 
nova empresa. Comenta que la sorra de sota els bancs dels passatges continua igual; deien que ho farien 
la primera quinzena de març però insisteix en què no s’ha fet. Tornarem a insistir. 

Darrera el pavelló Eusebi Millan, entre Torre Llauder i el pavelló, continua estant molt brut; han tallat 
l’herba però continua igual de brut i hi ha mosquits, brutícia... La coberta del pavelló s’està oxidant; la 
font també continua igual de bruta... Tornarem a reclamar-ho. 

La representant de l’AVV Pla d’en Boet comenta que tot això són reclamacions històriques que no 
s’acaben fent mai. Respecte el Parc de Mar, és una pena que estigui tan deixat; igual amb el Parc de 
Rovira Brull, que després de reclamar molt ara han tallat les herbes, però demanen que hi hagi un 
manteniment més continu dels parcs i jardins de Mataró, que hi hagi un pla d’actuació planificat i 
organitzat. 

Traslladarem totes aquestes demandes als serveis corresponents.  

 

8. Sobrevinguts 

No n’hi ha. 

 

9. Precs i preguntes 

La representant de l’AE Boet Mataró insisteix en què hi ha una deixadesa general de tots els parcs del 
barri: voltants de la Pollancreda; voltants de les ruïnes romanes; el parc del Mar, que no hi ha cap lavabo, 
està tot brut, no queda cap de les plantes remeieres que hi havia al principi... Està totalment abandonat... 

La representant de l’AVV Pla d’en Boet ratifica el què s’ha dit de l’estat del Parc de Mar i de Rovira 
Brull, brut, ple d’excrements, deixat...  

Continua dient que els vidres i cortines del Centre Cívic Pla d’en Boet no s’han netejat des que es va 
inaugurar l’equipament. Demana passar la demanda al servei corresponent. 

La representant de l’AVV Peramàs-Esmandies comenta que un dels acords presos amb l’Ajuntament 
també era que un cop l’any enviarien una empresa externa de neteja perquè fes la part alta de la casa 
(vidres, bigues, teranyines...). El 2018 van venir a fer el segon pis; van marxar perquè hi ha haver una 
urgència i encara no han tornat. També comenta que les portes i porticons de la banda de Marià Andreu 
estan secs i estellats del sol i convindria una envernissada. Passarem nota a la XEC. 

La representant de l’AVV Pla d’en Boet comenta respecte els habitatges socials de la Torre del Cogoll, 
que hi ha alguns pisos tancats perquè en el seu moment hi havia ocupes, i pregunta si hi ha algun pla per 
part de PUMSA perquè aquests pisos es puguin obrir i la gent hi pugui accedir. La regidora d’habitatge 
explica que aquests pisos són de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; sembla ser que durant molt de 
temps han tingut problemes per licitar els contractes de rehabilitació i obres i ara han tret nova licitació. 
Se’ls va preguntar si ens els podien cedir per a poder-ho gestionar nosaltres directament però de moment 
no és possible. Esperarem el temps prudencial perquè es rehabilitin i sinó tornarem a insistir.  

La representant de l’AE Boet Mataró pregunta si actualment hi ha algun ocupa en aquests pisos. La 
regidora d’habitatge ho desconeix. Pregunta també si  l’Ajuntament té pisos en aquest barri per llogar, ja 
siguin propis o que gestioni ell. La regidora diu que possiblement sí , ja que tenim 270 pisos a tota la 
ciutat. 
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La presidenta del Consell agraeix la participació i aportacions de tothom i tot seguit finalitza la sessió. 

 

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 

 

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. 

  

Presidenta del Consell Territorial    Secretària 

 

Laura Seijo Elvira      Coral Mas Badia 

 

Mataró, 6 d’octubre de 2020 


