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CONSELL de MOBILITAT  

Número sessió: 15 

Caràcter: ordinària 

Data: 11 de novembre de 2020 

Hora: 19:00h 

Lloc: Plataforma Zoom 

 

Hi assisteixen: 

Regidor de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment President 

Tècnic del Servei de Mobilitat Secretari 

Associació de la passió infantil de Mataró Vocal 

Grup territorial BACC Mataró Vocal 

Associació de veïns Peramàs-Esmandies Vocal 

ONCE Vocal 

Associació per la Cultura i la Cohesió “Mataró Cultural” Vocal 

Associació per a la promoció de transport públic (PTP) Vocal 

Associació de veïns del Pati de Can Marchal-Eixample Vocal 

Som Mobilitat Vocal 

UGT Unió General de Treballadors Maresme Vocal 

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró Vocal 

Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) Vocal 

Corporació espanyola de transport, SA (Mataró Bus) Vocal 

Sindicat treballadors autònoms del taxi de Catalunya Vocal 

Sagalés Vocal 

Grup municipal Junts per Mataró Vocal 

Grup municipal ERC Vocal 

 

També hi assisteixen: (en cas que hi assisteixi tècnics, experts o membres d’altres consells.) 

Càrrec de la persona i organització a la que pertany 

Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic Aj. de Mataró 

Cap del Servei de Mobilitat Aj. de Mataró 

Tècnic del Servei de Mobilitat Aj. de Mataró 



CSV (Codi segur de verificació) IV7HSWSMBMHDROBNTRG4IJDXCA Data i hora 12/02/2021 13:33:15

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7HSWSMBMHDROBNTRG4IJDXCA Pàgina 2/5

 

 

S’excusen: 

Associació de veïns Mataró Centre Vocal 

 

No assisteixen: 

Negoci Empresa Mataró (NEM) Vocal 

Fundació Mutual de Conductors  Vocal 

Gremi de Constructors i Promotors d'obres de Mataró i comarca Vocal 

SABA Vocal 

Empresa Casas S.A. Vocal 

Gremi d'Hostaleria i turisme de Mataró i Maresme Vocal 

Assoc. Grup Integrador de Minusvàlids de Mataró i Maresme (AGIM) Vocal 

RACC Vocal 

Bombers de la Generalitat Vocal 

Comitè d'empresa CTSA Mataró Bus Vocal 

Elite Taxi Mataró Vocal 

Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme Vocal 

Associació de veïns del Palau Vocal 

Associació de veïns de Pla d'en Boet-El Rengle Vocal 

Grup municipal En Comú Podem Vocal 

Grup municipal PSC Vocal 

Grup municipal Ciutadans Vocal 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió anterior. 

2. Resum d’actuacions COVID19.  

3. Nova gestió de la circulació al polígon Pla d’en Boet.  

4. Proposta plataformes bus La República. 

5. Situació aprovació PMUS i calendari nova ordenança. 

6. Precs i preguntes. 

 

 

Desenvolupament de la reunió: 

A les 19.00 hores, comença la sessió en primera convocatòria, amb quòrum suficient. 

 



CSV (Codi segur de verificació) IV7HSWSMBMHDROBNTRG4IJDXCA Data i hora 12/02/2021 13:33:15

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7HSWSMBMHDROBNTRG4IJDXCA Pàgina 3/5

 

En el punt 1 s’ha constatat que l’acta de la reunió anterior havia estat enviada als vocals.  

L’acta de la reunió anterior queda aprovada.  

 

En el punt 2 el tècnic del Servei de Mobilitat presenta les diferents actuacions a la via pública que 

s’han realitzat a la ciutat amb motiu de la COVID-19. 

El President explica que les ampliacions d’espais per a vianants seran definitives. 

El representant del Grup Municipal de Junts per Mataró pregunta si s’han fet valoracions de les diverses 

actuacions, i exposa que troba faltar alguns elements de senyalització vertical, per exemple al carril bici 

del Camí Ral. La Cap del Servei de Mobilitat i el Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai 

Públic responen que són proves pilot que es tindran en compte a l’hora d’elaborar els projectes 

definitius. El representant de Som Mobilitat opina que es tracta d’un tema de percepció de la seguretat i 

que és important senyalitzar adequadament.  

La representant del BACC proposa que en el Camí Ral es senyalitzi, en el carril de circulació de cotxes, 

el pictograma de les bicicletes, en el sentit que correspon. 

 

En el punt 3 el tècnic del Servei de Mobilitat presenta les actuacions que es faran al Polígon del Pla 

d’en Boet durant els propers mesos. En concreta les motivacions que han dut a la seva realització 

(accidentalitat, diversificació d’usos, millora de la mobilitat, millora de l’aparcament) i n’explica les 

propostes (cruïlles tipus rotonda, reordenació de l’estacionament, canvis de sentits). 

El President afegeix que hi haurà també nous carrils bici que connectaran amb la xarxa de la ciutat, i fa 

especial èmfasi en el guany en la oferta d’estacionament. Finalment també fa esment de la 

implementació de noves cruïlles semafòriques i de càmeres de seguretat. 

La Cap del Servei de Mobilitat explica que aquestes millores s’han planificat amb participació dels 

diferents agents presents en el Polígon Industrial. 

El representant de l’Associació per la Cultura i la Cohesió “Mataró Cultural” pregunta pel tema dels 

girs “a l’anglesa”, i se els tècnics del Servei de Mobilitat li expliquen. 

El representant de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) planteja el problema 

que representa la invasió de la vorera per part dels camions de l’empresa Torrent. La Cap del Servei de 

Mobilitat explica que s’ha detectat aquest problema i que s’ha contactat amb l’empresa per tal de trobar 

una solució. 

El representant del Grup Municipal de Junts per Mataró pregunta per la velocitat permesa i per 

l’amplada de les calçades. El tècnic del Servei de Mobilitat li diu que seran 30 km/h i 4,5 m, 

respectivament. 

El representant del Grup Municipal d’ERC pregunta pel carril bici del polígon, que considera que es 

percep com a insegur. El tècnic del Servei de Mobilitat li explica com s’han dissenyat les cruïlles, 

basant-se en la solució holandesa per a la senyalització de rotondes amb carril bici. 

 

En el punt 4 el tècnic del Servei de Mobilitat comença presentant breument la futura xarxa de carril bici 

de la ciutat. Continua explicant en detall les noves plataformes de les parades de bus de la rda. de la 

República, que faran compatible el pas del carril bici per la calçada, amb l’accessibilitat de les parades. 
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La representant del BACC pregunta per què s’han separat els sentits, fent carrils unidireccionals. El 

tècnic del Servei de Mobilitat respon que aquest disseny aporta més seguretat, sobretot a les cruïlles i 

interseccions. 

El representant de l’Associació per la Cultura i la Cohesió “Mataró Cultural” opina que si el carrer 

quedarà limitat a 30 km/h, no caldria segregar el carril bici. El tècnic del Servei de Mobilitat respon que 

en un carrer amb pendent com és aquest, convé segregar, ja que en pujada les diferències de velocitat 

entre cotxes i bicicletes pot ser elevada, i resulta més segur. 

El representant de Som Mobilitat fa una reflexió sobre la conveniència d’introduir senyalització 

exclusiva per a les bicicletes. La Cap del Servei de Mobilitat explica que en el PMUS es recullen 

actuacions en aquest sentit. 

El representant de l’Associació de veïns del Pati de Can Marchal-Eixample pregunta per la 

sincronització dels semàfors a les rondes. La Cap del Servei de Mobilitat explica que hi ha un projecte 

per centralitzar totes les cruïlles, i poder millorar aquesta sincronització, i que s’executarà quan hi hagi 

disponibilitat pressupostària. 

El representant de l’Associació de veïns del Pati de Can Marchal-Eixample pregunta també sobre els 

carrils bici que encara hi ha en vorera, i si hi ha previsió de traslladar-los a la calçada. La Cap del Servei 

de Mobilitat explica que s’aniran baixant a la calçada de manera paulatina, per fases. 

El representant del Grup Municipal de Junts per Mataró exposa que la ciutat s’haurà d’adaptar a la nova 

normativa de la DGT, sobretot pel que fa a la senyalització que hi ha als carrers. 

 

En el punt 5 el President fa una repàs dels calendaris d’aprovació de la nova Ordenança de Mobilitat i 

del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. 

El representant del Grup Municipal de Junts per Mataró pregunta pel pressupost associat al PMUS, que 

ha de permetre desenvolupar-lo. El President confirma que el PMUS ha de tenir una dotació 

pressupostària associada. 

El representant de l’Associació de veïns del Pati de Can Marchal-Eixample pregunta també pel 

pressupost que ha de permetre complir les normes que es recullin a la nova ordenança (policia, càmeres, 

etc.). El President esmenta la Policia Local com un cos policial de proximitat, que ha de vetllar pel 

compliment de la ordenança. Pel que fa a la zona de vianants del Centre, funcionarà amb càmeres 

lectores de matrícules. També fa esment de la futura gestió intel·ligent de la xarxa semafòrica. 

 

En el punt 6 la representant del BACC proposa que en la nova ordenança el vermell dels semàfors es 

pugui considerar groc per a les bicicletes, com es fa en d’altres països.  

El representant de l’Associació de la passió infantil de Mataró reclama que les convocatòries del Consell de 

Mobilitat no coincideixin amb aconteixements rellevants. També pregunta si la càmera del c. Sant Josep amb 

Muralla està en funcionament. La Cap del Servei de Mobilitat respon que està en proves, però que encara 

no està funcionant. 

El representant del Grup Municipal de Junts per Mataró pregunta si, per al Pla Estratègic Metropolità, 

des de Mataró es pot fer la proposta d’ampliació de les andanes de l’estació d’Arc de Triomf de 

Barcelona. El President farà la consulta a través de l’AMTU. 

El representant de l’Associació per la Cultura i la Cohesió “Mataró Cultural” informa que hi ha un 

semàfor espatllat davant del Col·legi de les Aigües. També demana que se’ls faci arribar als membres 

del Consell les presentacions que s’han fet servir per a la sessió. Finalment felicita l’Ajuntament per la 

nova il·luminació als passos de vianants, que ha millorat molt. 
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El representant de l’Associació per a la promoció de transport públic (PTP) confirma que ell ha 

preguntat pel tema del perllongament de les andanes de l’estació d’Arc de Triomf, i que no hi ha 

informació al respecte. Exposa, però, que tampoc hi ha nou material mòbil per gaudir d’aquesta 

hipotètica ampliació. 

Per altra banda pregunta si s’ha reclamat, per part de l’Ajuntament, s’ha reclamat el canvi de zones en 

el sistema tarifari integrat. Considera que ara és el moment, ja que s’ha d’implementar la nova T-

Mobilitat. El President diu que s’han fet declaracions institucionals en aquest sentit, afegint també als 

agents socials que donen suport al canvi. 

El representant de l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) pregunta per quan 

estaran els nous contractes de manteniment de semàfors i senyals. Se li respon que s’estan preparant els 

plecs, i després es tramitarà la licitació. Es calcula que encara trigarà uns mesos. 

També pregunta pel tema del silenci al transport públic, concretament al servei de Mataró Bus. El 

President aclareix que només es tracta de recomanacions, per tal de reduir el risc de contagi de la 

COVID-19. 

El representant de l’Associació de veïns del Pati de Can Marchal-Eixample exposa la necessitat de 

millorar els accessos de vianants a la plaça de Cuba.  

També considera que s’haurien de fer més projectes de camins escolars, i posa com a exemple la 

problemàtica de l’escola Cor de Maria. 

Fa una valoració personal dels canvis fets al Camí Ral, i considera que tant pels cotxes com pel servei 

de bus, no hi ha hagut una afectació negativa. 

Finalment pregunta per la instal·lació de controls de contaminació atmosfèrica a la ciutat. El President 

respon que les mesures que es fan conclouen que la qualitat de l’aire a la ciutat és bona. Afegeix també 

que els estudis ambientals que acompanyen la redacció del PMUS els ha d’aprovar el Departament de 

Medi Ambient de la Generalitat. 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.30 h. 

Mataró, 11 de novembre de 2020 

 

President 

Juan Carlos Jerez 

 

 

 

 

 

 

 

 


