
INFORME ANUAL ANY 2020
CONSELL TERRITORIAL DE CAMÍ de la SERRA, CIRERA, MOLINS I 
VISTA ALEGRE

Nombre de sessions realitzades: 4

Mitjana de participació (en tant per cent i en funció dels nomenats): 50%

Sessió 12/02/2020 08/13 62%
Sessió 03/06/2020 14/18 78%
Sessió 23/09/2020 10/18 56%
Sessió 16/12/2020 11/21 52%

TEMES TRACTATS (en funció dels ordres del dia)

Sessió  12 de febrer

1. Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la sessió del Consell del 30
de maig de 2018. 

2. Benvinguda  i  presentació  del  president  del  consell  territorial  i,  si
s’escau, de cadascú dels membres del consell

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

4. Proposta de model de funcionament del Consell territorial

5. Funcionalitats de la plataforma Decidimmataro 

6. Gestió de la bústia ciutadana

7.    Proposta  de temes que els  membres  voldran tractar  en propers
Consells

8.    Sobrevinguts

9. Precs i preguntes

Sessió extraordinària 03 de juny

1. Situació seguretat i ocupacions

Sessió 23 de setembre

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.
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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

Sessió 16 de desembre

1. Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la sessió del Consell del 23
de setembre de 2020 

2. Informació COVID-19 a Mataró

3. Funcionament del protocol de la bústia ciutadana

4. Seguiment del desenvolupament dels terrenys de la zona Abanderado.

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

6. Seguiment de la situació dels Skaters.

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

8. Repercussió  de  la  nova  construcció  d’un  Mercadona  en  el  lloc  del
Jardiland/Passi respecte a l’augment del trànsit  de la zona.

9. Plec de clàusules per a la licitació de la brossa

10.Sobrevinguts

11.Precs i preguntes

NIVELL DE DEBAT DELS TEMES TRACTATS (en quins temes hi ha hagut l’oportunitat 
de generar propostes i/o discussió)

 Proposta del funcionament del Consell territorial

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

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

 Temes a proposta dels representants del Consell:

  - Situació dels terrenys de sota l’escola Marta Mata

  - Replantació d’arbres
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-  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).

 Seguiment del desenvolupament dels terrenys de la zona Abanderado.

 Repercussió  de  la  nova  construcció  d’un  Mercadona  en  el  lloc  del
Jardiland/Passi respecte a l’augment del trànsit  de la zona.

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

Sessió 12 de febrer

Aprovar l’acta de la sessió anterior de 30 de maig de 2018

 Posposar la votació per escollir dos membres del Consell territorial com a
representants en el Consell de ciutat.

 S’acorda el model intern de funcionament del  Consell  Territorial  de Camí de la
Serra, Cirera, Molins i Vista Alegre. 

 Es farà proposta de les dates a anuals de les reunions del Consell Territorial de
Camí de la Serra, Cirera, Molins i Vista Alegre. 

 La secretària del Consell demanarà al gestors de l’aplicació bústia ciutadana quin és el
protocol de funcionament. 

 La  secretària  del  Consell  traslladarà  al  Servei  municipal  corresponent  la
demanda de UD Cirera del calendari real de les actuacions a les grades i a la
gespa del camp de futbol.  

Sessió extraordinària 3 de juny

No n’hi han

Sessió 23 de setembre

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. 
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 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.

Sessió 16 de desembre

Aprovar l’acta de la sessió del Consell del 23 de setembre de 2020

Enviar  el  PowerPoint  sobre  el  Funcionament  de  la  bústia  ciutadana de
consultes, queixes i suggeriments 

 El Cap de  Servei d'Espais Públics traslladarà que cal fer manteniment, neteja,
posar papereres i senyal de recollir excrements de gossos a l’escala de fusta
que s’ha posat de la carretera de Cirera a l’Escola Marta Mata. 

Posposar pel proper Consell els punts de l’ordre del dia:

*Enderroc de l’antiga Escola Bressol del Carrer Muntanya.
*Seguiment de la situació dels Skaters.

 La regidora de Benestar Social i Promoció de la Salut  a mida que vagi tenint
informació actualitzada sobre la construcció del Cap Cirera-Molins per part del
Servei Català de la salut la  comunicarà al president i vicepresidenta del Consell
perquè la transmetin als membres del Consell

 El director d’Urbanisme s’informarà de l’estudi semafòric i el reforç de semàfors
per millorar els girs de la cruïlla de la Riera de Cirera al servei de Mobilitat i ho
traslladarà als membres del Consell. 

 El Regidor de Serveis, Sostenibilitat i Transició Ecològica es compromet a fer
que es reposin les papereres de davant de l’Institut Thos i  Codina i  fer una
proposta de data per reunir-se amb el representant de l’Associació esportiva de
l’institut Thos i Codina i revisar el tema de la neteja de l’entorn del mercat. 

Mataró, març de 2021
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