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INFORME ANUAL ANY 2020 

CONSELL DE CENTRE-EIXAMPLA-HAVANA 
 

Nombre de sessions realitzades:  4 sessió 

Mitjana de participació (en tant per cent i en funció dels nomenats):  58.00 % 
 
Sessió Data Assistents  
38 05/02 15/23 65 % 
39 11/06 13/22 59 % 
40 29/09 10/22 45 % 
41 01/12 14/22 64 % 
 
 

Temes tractats (en funció dels ordres del dia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 38 (05/02/2020) – ordinària: 

- Benvinguda i presentació de cadascun dels membres del Consell 
- Proposta de la presidenta del Consell de dos ciutadans per a formar-ne part i la seva aprovació 
- Elecció de dos membres del Consell com a representants d’aquest en el Consell de Ciutat 
- Aprovació Informe Anual 2019 i Pla de Treball 2020 

- Plataforma Decidim 

- Bústia Ciutadana 

- Pla d’Impuls al Centre 

 
Sessió 39 (11/06/2020) – extraordinària: 

- Accions de l'àmbit de Seguretat, Civisme i Convivència 

 

Sessió 39 (29/09/2020) – ordinària: 

- Aprovació pla de treball 2020 
- Pressupostos Participatius i Taula econòmica i social  
- Pla de millora urbana de la Torre Barceló 
- Modificació puntual del Pla General del Camí Ral de la Mercè  
- Carril bici 
- CUAP Camí del Mig 
 
 
Sessió 40 (01/12/2020) – ordinària: 

- Circuït d’aigües pluvials i mesures d’estalvi d’aigua 
- Informació Covid-19 a Mataró 
- Pla d’Impuls al Centre: Desenvolupament urbanístic dels carres de Miquel Biada i Francisco 

Goya 
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Nivell de debat dels temes tractats (en quins temes hi ha hagut l’oportunitat de generar propostes i/o discussió) 

 

 

 

 

 

 

 

Recull d’acords (segons documents de recull d’acords) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accions de l'àmbit de Seguretat, Civisme i Convivència 

- Pla de millora urbana de la Torre Barceló 
- Modificació puntual del Pla General del Camí Ral de la Mercè  
- Circuït d’aigües pluvials i mesures d’estalvi d’aigua 
- Pla d’Impuls al Centre: Desenvolupament urbanístic dels carres de Miquel Biada i Francisco 

Goya 

Sessió 38 (05/02/2020) – ordinària: 

1. Aprovar que els representants del Club Gimnàstic Mataró i l’AVV Mataró Centre seran els nostres 

representants al Consell de Ciutat 

2. Aprovar l’Informe Anual 2019 

3. Modificar el Pla de Treball 2020 amb les aportacions del grup i portar-lo a aprovació a la propera 

reunió. 

4. Disposar dels informes o actes de les reunions de la Comissió específica de seguiment del PIC. 

5. Portar un dia al Consell els representants d’Aigües Mataró per parlar del circuït d’aigües pluvials i 

les mesures d’estalvi d’aigua previstes 

6. Portar al proper Consell tot el què s’hagi treballat sobre el PIC i la valoració de les primeres 

implementacions 

7. Demanar el PowerPoint de la presentació del PIC a Cafè de Mar. 

8. Consultar com es gestiona el lavabo del Carreró: horaris d’obertura, empresa de neteja.... 

9. Informar del problema d’ocupació que hi ha a l’immoble de la Muralla de Sant Llorenç, 22 

10. Consultar si es reposaran els arbres de la plaça de les Tereses 

11. Ajustar el semàfor del carrer d’Argentona cantonada amb Muralla de Sant Llorenç perquè doni 

temps a passar els vianants sense crear col·lapse de vehicles. 

12. Informar de indigent que hi ha al Sant Sebastià de la plaça de Santa Anna des de fa 3 dies 

13. Mantenir una trobada amb la regidora de Seguretat Pública, policia i mossos per veure què s’està 

fent en matèria de seguretat i ocupacions 

14. Insistir en què tallin les fulles seques de les palmeres de la N-II per evitar danys amb les ventades 

 
Sessió 39 (29/09/2020) – ordinària: 

15. Incloure els punts de la Sanitat i la contaminació en el Pla de Treball 2020 i aprovar-lo per 

unanimitat. 

16. Convidar al proper Consell, un representant d’Aigües Mataró 

17. Convidar al proper Consell, a la regidora de Salut, Laura Seijo 

18. Preguntar quan està previst que es reuneixi el Consell de Salut (AVV Can Marchal) 

19. Fer arribar als membres del Consell els dos Powerpoints presentats 
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Com es reflecteixen els acords?  

PAM i Pressupostos 
Participatius 

Pla d’actuació de l’àmbit Resolució directe 

 1, 2, 3 i 15 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 i 27 

 

Mataró,  gener 2020 

 
20. Tramitar les demandes que han fer arribar el sr. JMD i el representant de la Passió Infantil. 

21. Passar a Mobilitat les propostes i consultes de l’AVV Pati de Can Marchal respecte la nova 

proposta d’Ordenança de Mobilitat 

22. Demanar el plec de clàusules tècniques del nou contracte de brossa. 

23. Preguntar a Mobilitat pel funcionament de les pilones del carrer de Sant Josep i perquè hi ha 

tants cotxes aparcats a La Riera 

24. Consultar quin sentit tenen els dos semàfors que hi ha a la plaça de les Tereses cantonada amb 

Torrent, si el que es vol és peatonalitzar el centre i ja hi ha del carrer Iluro a la plaça de les 

Tereses peatonalitzat i ara s’intenta també fer-ho d’allà a La Riera.  

 
Sessió 40 (01/12/2020) – ordinària: 

25. Passar nota sobre la demanda de poder comptar amb un panel informatiu en algun punt cèntric 

de la ciutat on s’informi del grau de contaminació atmosfèrica.  

26. Preguntar al servei corresponent si el fet d’obrir totes les finestres a les escoles per airejar les 

aules i evitar la propagació de la Covid19 és l’opció més adient ja que comporta molts refredats. 

27. Fer arribar als membres del Consell el Powerpoint presentat sobre el desenvolupament urbanístic 

dels carrers de Miquel Biada i Francisco Goya. 

 


