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

Caràcter: Ordinària 

Data:  16 de desembre de 2020 

Hora inici: 19 hores 

Hora final:  21.30 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 de l’Associació esportiva de l’institut Thos i Codina Vocal 

Representant de l’AMPA Marta Mata Vocal 

Representant del Grup Municipal ERC-MES-AM 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 

Ciutadana a proposta de presidència ES Vocal 

Elisenda Solé Català Secretària 

 

S’excusen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Representant de l’Associació Cultural i d’esbarjo Mestre del Gai saber Vocal 
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No hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Representant de l’ Associació veïnal de Molins Vocal 

Representant de l’AMPA Maria Mercè Marçal Vocal 

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

Representant de l’Associació Bhai Nepal Vocal 

Ciutadana IP Vocal 

Ciutadà DC Vocal 

Ciutadà RM Vocal 

Ciutadà CF Vocal 

Ciutadà a proposta de presidència RS Vocal 

 

Convidats:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Núria Moreno  

Regidora d'Urbanisme i 

Promoció de Ciutat i 

Comerç 

Xesco Gomar  

Regidor de Serveis, 

Sostenibilitat i Transició 

Ecològica 

Laura Seijo Regidora de Benestar Social 

i Promoció de la Salut 

Joan Campmajó 
Cap de Servei d'Espais 

Públics 

Lluís Briansó Coordinador/a d'atenció 

ciutadana presencial 

Joan Pau Magro Cap del Servei d’informació 

i telecomunicacions) 

Xavier Alemany Director d’Urbanisme 
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L’ordre del dia és:  

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 

 

Desenvolupament de la reunió 

La sessió s’inicia a les 19 hores.  

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

Es passa a aprovació de l’acta per assentiment. 

2. Informació COVID-19 a Mataró 

La regidora de Benestar Social i Promoció de la Salut informa que en data del Consell les 

dades de la situació de la Covid19 són força pitjors en comparació a dies enrere arribant a 

estar a 224 de  risc de rebrot el que fa que es replantegin les mesures d’avançada, però s’està 

pendent del que digui el Procicat. En l’última setmana hi ha hagut 100 casos positius. A pesar 

d’aquestes dates cal remarcar que els serveis sanitaris no estan tant tensionals com fa un 

mes. A nivell de CAPS cal dir que el de Cirera-Molins està en el terme mig, estant en el tercer 

lloc de més casos positius.  

3. Funcionament del protocol de la bústia ciutadana. 

El Coordinador/a d'atenció ciutadana presencial explica que la bústia ciutadana de consultes, 

queixes i suggeriments bàsicament està pensada per a totes aquelles incidències que 

sorgeixen a la ciutat i així la ciutadania pugui incidir en la millora de la  mateixa. Les queixes, 

consultes o suggeriments es poden fer de manera telemàtica a través de la seu electrònica, a 

través de telèfon 010 o de manera presencial a les oficines d’atenció ciutadana però es 

recomana l’opció telemàtica. Cada tipologia de comunicat  va adreçat al servei municipal 

corresponent i segons el cas es demanaran unes dades personals concretes, que no tenen 

perquè ser públiques, que el servei necessita per poder-lo gestionar.  

La persona que fa el comunicat pot demanar tenir resposta o no, per això caldrà donar un 

telèfon o correu electrònic.  
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En un màxim de 20 dies es donarà una primera resposta per escrit a la persona interessada 

que en molt casos no serà que la incidència ha esta resolta sinó que s’ha rebut i s’està 

gestionant. Posteriorment poden haver-hi respostes un cop s’hagi solucionat l’ incidència.  

Segons com el servei gestor valori la urgència de la incidència la resposta i resolució serà més 

immediata i no caldrà esperar 20 dies. 

S’acorda enviar als membres del Consell el PowerPoint explicatiu del funcionament de la bústia 

ciutadana de consultes, queixes i suggeriments  

4. Seguiment del desenvolupament dels terrenys de la zona Abanderado 

La Regidora d'Urbanisme i Promoció de Ciutat i Comerç recorda que és un sector privat on estava 

l’Abanderado i les panaderies. S’estava en un procediment de compensació però es va aturar 

perquè les panaderies van posar una demanada ja que no estaven d’acord amb la compensació 

econòmica que es va fer de l’enderroc i valoració de les naus. La sentència s’ha resolt fa un mes 

aproximadament on es va donar la raó que s’havia valorat correctament. 

La voluntat dels propietaris de l’Abanderado és que es faci el tema de reparcelació i s’impulsi el 

projecte urbanístic per l’any 2021. 

El director d’Urbanisme afegeix que el planejament estava aprovat i sobre ell s’havia de fer la 

gestió urbanística i el projecte d’urbanització que era per fases. Degut al litigi estava aturat però un 

cop resolt estan a disposició per poder procedir a fer la reparcel·lació i revisar el projecte 

d’urbanització per fases intentant fer les parts més properes a Cirera en 1a fase en el 2021. Es va 

fer una modificació puntual del planejament per poder habilitar l’ampliació del CAP on hi ha la zona 

de la  petanca perquè agafava part de la zona verda. Ara faltaria que l’ Institut Català de la Salut ho 

tramiti.  

Els representant de l’AV Cirera insisteixen que en la primera fase s’haurien de fer les zones verdes i 

vials. El director d’Urbanisme diu que com ja fa temps que es va presentar el projecte 

d’urbanització caldrà revisar i actualitzar-lo. Es presentarà una altra aprovació inicial on l’AV podrà 

participar revisant el tema de les fases.  

La substituta  de l’AMPA Marta Mata recolza la necessitat dels vials ja que l’accés a l’escola és 

complicat i està poc il·luminat.  

El representant de l’AV Cirera agraeix a l’Ajuntament l’escala que s’ha posat de la carretera de 

Cirera a l’escola Marta Mata. Demana que es faci manteniment, es millori la il·luminació i es posin 

un par de papereres. Per una altra banda comenta que estaria bé que el solar que s’ha tancat se li 

donés algun ús i s’ofereixen a parlar-ho més endavant amb l’Ajuntament ja que tenen algunes 

idees de possible utilitat pel barri, escola, etc. 

La vicepresidenta del Consell comenta que estaria bé posar una senyal a l’escala per recordar  que 

cal recollir els excrements dels gossos. I mirar de posar un punt de llum com es va dir anteriorment.  

La ciutadana a proposta de presidència ES pregunta si segueix vigent en el planejament urbanístic 

els metres que se li donaven al casal de gent gran a canvi de l’espai que se li treia a la zona de 

petanca. Se li respon que en el planejament segueix igual.  

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

Aquest punt es posposa pel proper Consell per tal de tenir la màxima informació a transmetre. Els 

representants de l’AV Cirera exposen el seu desacord i expliquen que estan una mica molestos 

degut a que no han estat informats amb antelació que una persona voluntària de l’entitat Mataró 

Gats ha entrat al pati de l’escola per tal d’alimentar a la colònia de gats el que ha portat a pensar 

que l’Ajuntament cedia l’espai a una entitat o a alguns veïns i veïnes que es produïa una ocupació. 

Demanen que es pensi en una solució ja que creuen que aquest no  és un espai on ha d’haver-hi 



CSV (Codi segur de verificació) IV7H7QLLJRJD7BJ3AFI4EMIOF4 Data i hora 16/03/2021 11:25:08

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

Signat per ELISENDA SOLÉ CATALÀ (SECRETARI/A)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7H7QLLJRJD7BJ3AFI4EMIOF4 Pàgina 5/8

 

 
5

una colònia de gats. Com AV demanen tenir informació quan es produeixi algun fet en espais del 

barri i especialment en l’escola bressol ja que fa molt temps que l’estan reivindicant per a ells, i que 

hi ha el compromís de desenrocar-lo perquè no està en condicions.  

La vicepresidenta del Consell aclareix que no hi ha hagut cap cessió i que les claus de l’accés al pati 

se li han deixat a aquesta persona només per alimentar als animals i només té accés al pati. Per una 

altra banda en el pla d’ inversió, l’enderroc de l’edifici està contemplat per l’ any 2023.  Quan 

s’enderroqui es mirarà on reubicar la colònia de gats.  

 

6. Seguiment de la situació dels Skaters 

Aquest punt es posposa per un proper Consell per tal de tenir la màxima informació a transmetre 

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

La regidora de Benestar Social i Promoció de la Salut recorda que es va fer una visita al CAP de 

Cirera-Molins quan es van instal·lar els mòduls i es  va acordar fer una taula de seguiment amb els 

responsables del CAP pel tractar el funcionament intern del mateix però que degut a la pandèmia 

encara no ha estat possible reunir-se.  Avui han comunicat a la regidora que convocaran una reunió 

amb les Associacions de veïns del territori. 

Respecte al seguiment de la construcció del CAP està fet el canvi de planejament i aprovats els 

plans. En aquest moment s’està pendent que el Servei Català de la Salut enviï la carta on digui que 

vol aquest terreny per construir el CAP per poder fer la cessió de terrenys. 

La regidora a mida que vagi tenint informació actualitzada la comunicarà al president i 

vicepresidenta del Consell perquè la transmetin als membres del Consell. 

Els representants de les Associacions de veïns de Cirera i Molins hi estan d’acord i celebren el fet de 

que després de moltes reivindicacions s’hagi canviat la porta del CAP:.  

La regidora també explica que està previst posar de nou en marxa el Consell de Salut a partir de 

gener. Convida a les Associacions de veïns a participar-hi.  

 

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

La Regidora d'Urbanisme i Promoció de Ciutat i Comerç explica que s’està treballant un conveni 

entre PUMSA, que és qui té el solar del pàrquing de cotxes, i Mercadona,  respecte al tema de 

l’aparcament per tal que el supermercat el gestioni.   

El director d’Urbanisme comenta que a diferencia del Passi, la zona posterior serà zona verda i el 

Mercadona serà només la part del davant i tenint en compte que no serà un gran supermercat es 

pensa que no hi haurà un gran flux de mobilitat. De totes cal tenir en compte unes mesures 

correctores de mobilitat perquè la via té dos carrils per banda i el més conflictiu pot ser el gir a 

l’esquerra per entrar al supermercat. La primera millora seria una petita rotonda davant l’entrada 

que faciliti els girs i maniobres a realitzar. Una altra millora seria  la cruïlla d’entrada a la  riera de 

Cirera desplaçant el pas de vianants perquè els cotxes puguin fer millor els girs a l’entrar a la Riera 

de Cirera i posar una zona d’espera als vianants en el pas i posar més a vall un altre pas de vianants.   

Respecte a l’aparcament s’està treballant amb el Mercadona perquè sigui d’entrada lliure obert de 

9 a 21 hores de dilluns a dissabte. Per les nits estaria tancat amb una barrera perquè no sigui una 

zona d’inseguretat.  
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El representant del Grup Municipal Junts per Mataró pregunta si l’edifici del Passi s’enderroca i si el 

parc de camí de la Serra quedarà afectat per la rotonda. El director d’Urbanisme respon a la 

primera pregunta que la part de fusta no, només les altres exteriors i a la segona pregunta que 

només s’afecta la vorera i entrada a l’aparcament. També es farà una petita rampa que unirà els 

passos de vianants de Països Catalans i Riera de Cirera.  

El representant de l’AMPA Marta Mata comenta que hi haurà un augment de trànsit i això 

repercutirà en les cues als semàfors de la cruïlla de la Riera de Cirera, que actualment ja n’hi ha. El 

director d’Urbanisme comenta que aquests ajustaments de mobilitat els ha demanat el Servei de 

Mobilitat al Mercadona i que també hi ha un estudi semafòric. Proposa informar-se del reforç 

semafòric per millorar els girs  i fer-ho  arribar als membres del Consell.  

La representant del Grup Municipal Cs pregunta quan estarà finalitzat el Mercadona. La resposta és 

que quan tinguin la llicència serà entre mig any i un any aproximadament ja que al mantenir 

l’estructura no hi ha molta obra a fer. 

 

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

Juntament amb la convocatòria del Consell territorial s’ha enviat el PowerPoint explicatiu d’aquest 

punt. 

El regidor de Serveis, Sostenibilitat i Transició Ecològica explica que el motiu de la presencia del Cap 

Servei d'Espais Públics i seva al Consell territorial és presentar el nou contracte del servei de 

recollida de residus i neteja viària i de platges de Mataró per donar a conèixer les millores que hi 

haurà entre el servei actual i el del nou contracte. Fa referència especial a tres blocs molt 

importants: Mataró Neta (amb més recollida de residus i més neteja); Mataró Sostenible (amb 

models de recollida selectiva diferents segons les zones com seria el model “porta a porta”. Aquest 

es farà en un principi a les urbanitzacions de la ciutat i si funciona es replicarà al  barri de Vista 

Alegre, consensuat prèviament amb l’AV); i Mataró Circular (es tornaran a recollir els voluminosos 

als domicilis per la seva reutilització).  

El Cap de Servei d'Espais Públics explica principalment els canvis/millores que hi haurà en el servei 

d’escombrada manual-mixta i mecànica i neteja amb aigua a pressió en el territori que engloba el 

Consell territorial.  

A nivell de ciutat també hi haurà millores i/o novetats  en:  els equips de neteja que aniran equipats 

amb pressió d’aigua per atendre les incidències provinents de l’APP Mataró Neta; la neteja fixa 

d’aparcaments mínim un cop al mes; el servei “fer dissabte” cada quinze dies a petició de les 

persones veïnes o d’un servei tècnic i consisteix en netejar a fons un carrer en concret; el servei 

neteja de mercats; la recollida amb contenidor bilateral amb la novetat de l’ instal·lació de sensors 

d’emplenat a tots els contenidors de vidre; el servei de prerecollida de contenidors; el servei de 

neteja de contenidors millorant la freqüència de la neteja interior; un nou servei de neteja de sota 

àrees de contenidors per tal de netejar els paviments .  També es demana a les empreses ofertants 

un pla de neteja d’entorns d’àrees per tal que les àrees dels voltants del contenidors sempre 

estiguin netes. Altres serveis seran la recollida selectiva porta a porta dels comerços; recollida 

concertada de voluminosos en un màxim de 48 hores; recollida selectiva de mercats ambulants; 

recollida de punts negres d’abocaments incontrolats, etc  

Els serveis del nou  contracte de servei de recollida de residus i neteja viària i de platges de Mataró 

estaran en funcionament a finals de l’estiu de l’any 2021 

El representant de l’Associació esportiva de l’institut Thos i Codina comenta que li preocupa que la 

neteja de mercats tinguin una freqüència igual a l’actual ja que a l’institut Thos i Codina li 

repercuteixen els residus que queden del mercat que es fa davant d’ells els dissabte i que no es 

netegen.  Exposa la necessitat que es faci la neteja dels entorns d’on es realitza el mercat. També 
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que hi havia unes papereres davant l’institut i que s’han tret. El Regidor de Serveis, Sostenibilitat i 

Transició Ecològica es compromet a fer que es reposin aquestes papereres en breu i acorda 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.  

 

10. Sobrevinguts 

No n’hi ha 

  

11. Precs i preguntes 

No n’hi ha 

 

La sessió finalitza a les 21.30 hores 

Acords i compromisos:  

� 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.  
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Documentació de la sessió: 

- Acta de la sessió del Consell del 23 de setembre de 2020 

- PowerPoint explicatiu del punt de l’ordre del dia “Plec de clàusules per a la licitació de la 

brossa” 

 

 

 

 

 

 

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, 16 de desembre de 2020 


