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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE CAMÍ DE LA SERRA, CIRERA, MOLINS I VISTA ALEGRE  

Caràcter: Ordinària 

Data:  23 de setembre de 2020 

Hora inici: 19 hores 

Hora final:  21 hores 

Format online: plataforma Zoom 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Sergi Morales Díaz President 

Representant de l’ Associació de veïns de Cirera Vocal 

Representant de l’ Associació de veïns de Cirera Vocal 

Representant de l’ Associació veïnal de Molins Vocal 

Representant del Grup Municipal Junts per Mataró Vocal 

Representant del Grup Municipal Cs Vocal 

Representant del Grup Municipal ECPM-ECG Vocal 

Representant del Grup Municipal PSC-CP Vocal / Vicepresidenta 

Ciutadà DC Vocal 

Ciutadà RM Vocal 

Ciutadà CF Vocal 

Elisenda Solé Català Secretària 

 

S’excusen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Representant de l’Associació Bhai Nepal Vocal 

Representant de l’AMPA Maria Mercè Marçal Vocal 

Representant del Grup Municipal ERC-MES-AM Vocal 
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No hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Representant de l’Associació Cultural i d’esbarjo Mestre del Gai saber Vocal 

Representant de l’Associació esportiva de l’institut Thos i Codina Vocal 

Representant de l’AMPA Marta Mata Vocal 

Representant de l’Associació infantil i juvenil Grup d’Esplai la Tribu Vocal 

Ciutadana IP Vocal 

 

Convidats:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Ciutadana proposada pel President del Consell ES Vocal 

Ciutadà proposat pel President del Consell RS Vocal 

Joan Campmajó Cap Servei d'Espais Públics 

Joan Carbonell Cap Secció Jardineria 

 

L’ordre del dia és:  

1.    Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la sessió del Consell del 12 de febrer de 2020 i 

del Consell extraordinari del 3 de juny.  

2.    Proposta del president del Consell de dos ciutadans/es per formar-ne part i la seva 

aprovació 

3.    Proposta d’escollir dos membres del Consell com a representants en el Consell de ciutat i 

la seva aprovació. 

4.    Pressupostos participatius  i taula de reconstrucció social i econòmica de la ciutat 

5.    Repàs temes pendents  

6.   Temes a proposta dels representants del Consell: 

       -   Situació dels terrenys de sota l’escola Marta Mata 

       -   Replantació d’arbres 

 - Situació de carrers i parcs de Camí de la Serra (estat voreres i manteniment carrer 

Arquímedes, carrer Pitàgores i carrers adjacents; senyalèctica del Parc Camí de la Serra; estat 

Parc de les Illes). 

7.  Sobrevinguts 

8.  Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la reunió 

La sessió s’inicia a les 19.15 hores.  

1. Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la sessió del Consell territorial del 12 de febrer 
de 2020 i del Consell extraordinari del 3 de juny. 

Es passa a aprovació de les actes mencionades per assentiment. 

2. Proposta del president del Consell de dos ciutadans/es per formar-ne part i la seva 
aprovació  

S’aprova per unanimitat que Encarna Siles Moreno i Raúl Sala Navas formin part com a membres del 

Consell com a ciutadans a proposta del President.  

3. Proposta d’escollir dos membres del Consell com a representants en el Consell de ciutat i la 
seva aprovació. 

S’aprova per unanimitat que el representant de l’Associació de veïns de Cirera, Albert Fernández i el 

ciutadà a títol individual Rubén Maestre siguin els representant al Consell de Ciutat.  

Encara que al Consell de Ciutat no hi ha substituts dels representants, Encarna Siles s’ofereix com a 

suplent en cas que alguna de les dues persones escollides es doni de baixa.  

4. Pressupostos participatius  i taula de reconstrucció social i econòmica de la ciutat 

El president recorda que dins del pla de mandat i d’inversions es va decidir canviar el model dels 

Pressupostos Participatius, passant a ser bianuals i assignant un 1.500.000 d’euros cada cop. S’estava 

pendent de fer la revisió del procés dels Pressupostos Participatius quan va començar la pandèmia del 

Covid 19 i davant la situació de lluita contra aquesta i la crisis social i econòmica que aquesta estava 

provocant , el Govern municipal i el conjunt del Ple van considerar oportú destinar aquest import, de 

forma íntegra, a la Taula de reconstrucció social i econòmica de la ciutat. També s’hi van sumar els 

membres del Consell Econòmic i Social de Mataró (CESM): la Federació d’Associacions i Gremis 

Empresarials del Maresme (FAGEM), la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i els sindicats 

UGT i CCOO. 

En un principi van sorgir 10 mesures de xoc econòmiques i 10 de xoc social i posteriorment han sorgit 

noves accions, 5 d’ àmbit econòmic i 2 de socials que van dirigides a donar suport a les persones amb 

situacions de vulnerabilitat. 

Ara s’obrirà una nova fase on s’afegiran als grups municipals i als agents socials i econòmics totes les 

entitats per fer un procés de reflexió col·lectiu. Es vol que aquesta taula sigui un òrgan participatiu. 

5. Repàs temes pendents 

El president comenta que en el cas que hi hagi una consulta concreta no cal esperar a que celebrem un 

Consell territorial per donar resposta, sinó que enviant un correu a la secretaria del Consell es vehicularà 

a través del servei corresponent per donar resposta.  Els temes que necessiten més debat seran els que 

anirem tractant al Consell.  

 

• Temes tancats: 

- Reunió per explicar la situació de l’ ampliació del Cap Cirera-Molins 

- Inseguretat i ocupacions d’habitatge (es va fer un Consell territorial extraordinari el dia 3 de juny 

2020) 
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- Situació del camp de futbol UD Cirera (calendari de l’arranjament de grades i gespa). L’actuació 

acabarà a meitat d’octubre. 

• Tema obert: 

- Funcionament del protocol de la bústia ciutadana. S’ intentarà que alguna persona del servei 

vingui a explicar el funcionament i protocols de l’eina en la propera reunió de Consell.  

• Noves demandes agrupades per serveis/blocs: 

URBANISME/ESPORTS: 

- Seguiment del desenvolupament dels terrenys de la zona Abanderado. 

- Enderroc de l’antiga Escola Bressol del Carrer Muntanya. 

- Seguiment de la situació dels Skaters. 

- Mesa de treball del desenvolupament del projecte del CAP Cirera-Molins. 

- Repercussió de la nova construcció d’un Mercadona en el lloc del Jardiland/Passi respecte a 

l’augment del trànsit  de la zona 

MOBILITAT:  

- Projecte de connectar els barris a l'anella ciclista de la ciutat (s’enviarà un correu als membres 

del Consell amb l’enllaç perquè puguin accedir a les xerrades que es faran durant la Setmana 

europea de la Mobilitat. El dia 5 d’octubre a les 18 hores hi ha la ponència sobre Xarxa de Ciutats 

per la Bicicleta). Aquest tema queda tancat.  

• Tema que no és competència de l’Ajuntament:  

Estat del peatge de l'autopista C-31 que finalitza l’agost del 2021 

 

6. Temes a proposta dels representants del Consell 

- Situació dels terrenys de sota l’escola Marta Mata 

La vicepresidenta explica que aquest terreny és propietat privada i l’Ajuntament no hi té competències, 

per tant per ara no hi pot intervenir. L’idea és fer un requeriment al propietari perquè el tanqui per 

tema de seguretat i quan l’Ajuntament tingui la cessió del terreny es plantejaria fer una actuació al camí 

prèvia a la reurbanització fent una via de comunicació amb la carretera de Cirera. 

La representant de l’Associació de veïns de Cirera comenta que els terrenys dels voltants de l’escola 

Marta Mata són perillosos en diferents sentits, començant a nivell de sanitat i seguretat. Reforça la idea 

que des de l’Ajuntament es faci un requeriment a la persona propietària perquè ho netegi i ho tanqui.  

El representant de l’Associació de veïns de Cirera opina que més que fer un requeriment millor seria 

posar una part l’Ajuntament i una part el propietari i arranjar-ho de forma provisional  fins que es faci la 

reurbanització. El president del Consell respon que al ser una propietat privada l’Ajuntament no pot 

obligar, només requerir que es mantingui en condicions per temes de seguretat i salubritat.  

El representant de l’Associació de veïns de Cirera recorda que en una visita pel barri que es va fer fa 

temps amb tècnics de l’Ajuntament es va parlar de netejar el parterre que dona a la carretera de Cirera, 

al pati de l’escola Marta Mata i no s’ha fet aquesta actuació.  

 

El representant del Grup Municipal Junts per Mataró pregunta que si és cert que hi havia un projecte 

per part de l’Ajuntament per fer un parc als terrenys del voltant de l’Escola Marta Marta.  

La vicepresidenta del Consell explica que aquest parc trigarà a poder-se fer, igual que la reurbanització.  
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Comenta als representants de l’Associació de veïns de Cirera que es realitzarà una visita per la zona dels 

terrenys al voltat de l’escola Marta Mata per inspeccionar la situació.  

 

- Replantació d’arbre 

La vicepresidenta proposa enviar un llistat de carrers, places i parcs on es replantaran els arbres per tal 

de donar a conèixer quina quantitat  es plantaran a cada carrer del territori del Consell. Mostra un 

plànol amb els arbres que es replantaran al territori del Consell. Aquesta actuació forma part del Pla de 

la replantada d’arbres. 

El substitut de l’ Associació veïnal de Molins Carmelo diu que al Parc Lluís Millet degut a les ventades 

han caigut molts arbres i no s’han replantat 

El Cap de la Secció de Jardineria explica que és cert que al Parc Lluís Millet falten alguns arbres i que això 

es regularà,  però que no es valora reposar els arbres morts ja que al Parc ja hi havia molta massificació 

d’arbrat. 

La representant de l’Associació de veïns de Cirera comenta que caldria fer manteniment dels arbres, a 

part de la replantada.   

El Cap de la Secció de Jardineria diu que esperen regular la poda que no s’ha pogut fer aquest any en la 

campanya de l’any vinent. 

 

- Situació de carrers i parcs de Camí de la Serra (estat voreres i manteniment carrer Arquímedes, carrer 

Pitàgores i carrers adjacents; senyalèctica del Parc Camí de la Serra; estat Parc de les Illes). 

La vicepresidenta del Consell explica que fa tres setmanes que es va fer el manteniment del Parc de les 

Illes i una ronda per places i parcs del Camí de la Serra per inspecció l’estat. Han vist que el manteniment 

és correcte, s’han recollit incidències prioritzant la seguretat dels vials per arranjar el que estigui 

malmès.  

El representant del Grup Municipal Junts per Mataró recalca la idea que ha d’haver-hi més senyalèctica 

al Parc de Camí de la Serra perquè la ciutadania sàpiga el que està permès o no. També cal més 

manteniment de carrers del Parc del Camí de la Serra. Al Parc de les illes falta manteniment dels bancs, 

il·luminació, etc a part de l’esbrossada que s’ha fet. El Cap de la Secció de Jardineria comenta que 

s’intentarà regular.  Respecte al Parc del Camí Serra, es farà un repàs a les reixes de recollida d’aigua i 

les reposaran quan es pugui.  

El Cap Servei d'Espais Públics diu que es farà inspecció dels parcs i paviments per conèixer i posar tota la 

senyalectica que falta i arranjar aquells paviments que siguin perillosos i el que es pugui planificar es 

tindrà en compte en el projecte de l’any vinent. 

 

7. Sobrevinguts 

No n’hi ha 

  

8. Precs i preguntes 

La ciutadana ES pregunta on s’ubicarà la pista de petanca que hi ha al costa del CAP Cirera-Molins si 

aquest s’amplia. La vicepresidenta del Consell respon a un parc de Figuera Major. 

La vicepresidenta comenta que seria important aprofitar el bloc de propostes per compartir idees , 

propostes i novetats dels barris amb altres barris per nodrir-nos d’idees.  
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La sessió finalitza a les 20.50 hores 

Acords i compromisos:  

� Aprovar les actes de les sessions anteriors del 12 de febrer i 3 de juny de 2020 

� S’acorda que Encarna Siles Moreno i Raúl Sala Navas formin part com a membres del Consell com a 

ciutadans a proposta del President. 

� S’acorda que el representant de l’Associació de veïns de Cirera, Albert Fernández i el ciutadà a títol 

individual Rubén Maestre siguin els representant al Consell de Ciutat.  

Encarna Siles s’ofereix com a suplent en cas que alguna de les dues persones escollides es doni de 

baixa.  

� Enviar l’ enllaç per poder-se connectar via youtube a les ponències que es faran durant la Setmana 

Europea de la Mobilitat, en especial la xerrada que es farà el dia 5 d’octubre a les 18 hores sobre la 

Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, que era una de les demandes feta per un membre del Consell.  

� Realitzar una visita per la zona dels terrenys al voltat de l’escola Marta Mata per inspeccionar 

la situació.  

� Fer un requeriment per part de l’Ajuntament a la persona propietària dels terrenys de sota l’escola 

Marta Mata per tal que faci la neteja a fons del solar i tancat del mateix perquè la gent no hi pugui 

accedir. 

� Enviar el plànol de la replantada de l’arbrat amb els carrers i quantitat d’arbres a plantar a cada 

carrer 

� Fer una inspecció dels parcs i paviments de Camí de la Serra per conèixer i posar tota la 

senyalectica que falta i arranjar aquells paviments que siguin perillosos, i el que es pugui  

planificar es tindrà en compte en el projecte de l’any vinent.  

� Anar regulant l’esbrossada del Parc de les Illes, així com un repàs a les reixes de recollida 

d’aigua al Parc de Camí de la Serra i reposar-ho. 

 

Documentació de la sessió: 

- Acta de la sessió del Consell del dia 12 de febrer de 2020 

- Acta de la sessió del Consell del dia 3 de juny de 2020 

 

President del Consell Territorial de Camí de la Serra, Cirera, Molins i Vista Alegre 

Sergi Morales Díaz 

 

Secretària del Consell Territorial de Camí de la Serra, Cirera, Molins i Vista Alegre 

Elisenda Solé Català 

 

Mataró, 23 de setembre de 2020 


