CONSELL TERRITORIAL DEL CENTRE-EIXAMPLE-HAVANAde
Número sessió: 42
Caràcter: Ordinari
Data: 25 de gener de 2021
Hora: 19.00 h
Lloc: plataforma Zoom
Hi assisteixen:
AV Havana i Rodalies
AV Mataró Centre
AV Pati de Can Marchal
AV Pati de Can Marchal
Associació de la Passió Infantil de Mataró
Cercle Històric Miquel Biada
Club Gimnàstic Mataró
Grup municipal C’s
Grup municipal En Comú Podem
Grup municipal Junts per Mataró
Grup municipal PSC
JMD (ciutadà/na a títol individual)
LPI (ciutadà/na a títol individual)
Margarita Díez
Joan Campmajó
Laia de Balanzó
Elisenda Solé
Núria Moreno Romero
Coral Mas Badia

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Gerent Port de Mataró
Cap de Servei espais Públics
Cap de Secció Ciutadania i Convivència
Tècnica Agència Suport i Serveis Entitats
Presidenta
Secretària

Excusats:
Grup municipal ERC-MES-AM

Vocal

No assisteixen:
AV Mataró Centre
AMPA Col·legi Cor de Maria
Centre Catòlic de Mataró
Foment Mataroní
Unió de Botiguers de Mataró
JSJ (ciutadà/na a títol individual)
MSG (ciutadà/na a títol individual)
JRD (ciutadà/na a títol individual)
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Vocal
Vocal
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Ordre del dia:

1.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del consell (01/12/2020)

2.

Aprovació Informe Anual 2020 i Pla Anual 2021

3.

Plec de clàusules per a la licitació de la brossa

4.

Remodelació del Port de Mataró

5.

Sobrevinguts

6.

Precs i preguntes

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió del consell (01/12/2020)
S’aprova l’acta de la reunió del passat 1 de desembre de 2020 per unanimitat.

2. Informe Anual 2020 i Pla Anual 2021
La secretària del Consell recorda que a principis d’any és el moment d’aprovar dos documents obligatoris:
l’Informe Anual i el Pla de Treball.
El primer consisteix en un recull de tot el que s’ha fet durant l’any: dades de participació, temes tractats,
acords presos... Tot i ser un any molt atípic s’han pogut fer 4 reunions i en aquest document queda resumit.
Es demana si es vol fer alguna al·legació i s’aprova per unanimitat.
Pel que fa al Pla Anual, cal pensar en com volem organitzar el Consell aquest any; s’ha fet una proposta de
dies de reunió, una per trimestre; i ja s’hi afegiran la resta de sessions necessàries. Pel que fa als temes a
tractar se n’han prioritzat 5, alguns transversals. Es pregunta si hi ha algun dia preferent per a fer les
reunions i es demana si es vol afegir alguna cosa. El representant del Club Gimnàstic Mataró proposa
afegir el tema de la seguretat. La presidenta del Consell proposa fer les reunions els dimarts, sempre mirant
que no coincideixi amb altres Consells. S’accepten totes les aportacions, s’incorporen el el document i
s’aprova per unanimitat.

4. Remodelació del Port de Mataró
La presidenta del Consell explica que un dels objectius prioritaris de govern és la transformació del port i
el front marítim de Mataró. Es vol un espai obert i connectat a la ciutat, amb connexió al Tecnocampus, al
centre de Mataró... un espai per compartir oci, esport i restauració, amb una proposta d’activitats mixta
entre cultura nàutica i restauració.
Tot seguit presenta a la gerent del Port de Mataró, la sra. Margarita Díez que ens explicarà la remodelació
del port.
La sra. Díez comenta que estan treballant intensament amb l’ajuda de la Generalitat i l’Ajuntament. Les
obres ja han començat i la gestió també va endavant. Mostra un powerpoint i comenta que des de l’any
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passat s’ha iniciat una nova etapa amb una gran inversió (5,6 milions d’euros) i nova gestió per aconseguir
3 objectius: un espai obert al mar, on el ciutadà sigui protagonista i segur tant pel que fa a les
infraestructures com a les persones; la comunicació, ser molt més transparents i arribar a tothom posant
tota info a la web i a les xarxes; i canviar la cara del port amb nous projectes i obres.
La inversió va enfocada bàsicament a 4 projectes: millorar els serveis del port amb nous lavabos i vestuaris
per la gent que practiqui esport; traslladar les oficines del consorci a l’inici del port; remodelació de la
façana comercial per fer atractius els locals perquè el port pugui esdevenir un motor econòmic basat en la
restauració, la nàutica i l’esport; i adaptació del dic de recer al canvi climàtic.
Algunes de les accions que caldrà fer per a integrar el port són: millorar els accessos i fer un aposta per la
mobilitat sostenible; generar espais públics de qualitat perquè vingui la gent; donar informació més propera
als ciutadans; fomentar la nàutica lleugera a través de convenis amb entitats (rem, escola de vela;
Tecnocampus, Posidònia...); divulgació ambiental per posar en valor l’alguer de Posidònia; una oferta
nàutica variada; millorar l’enllumenat eficient i alguns serveis; un circuït tancat de tv amb fibra òptica;
control d’accessos amb reconeixement de matrícules...
Per altra banda, es vol enllaçar el passeig superior amb l’inferior per donar-li la mateixa qualitat, fer un
carril bici que doni la volta al port; desplaçar la barrera d’accés més avall, a la part més plana; suprimir un
dels 3 carrils de l’accés per transformar-ho en un passeig; fer un circuït de salut, jocs infantil, 2 pols
d’atracció a les cantonades (font lúdica i plaça per fer petits esdeveniments); part centrals amb plataforma
verda, jocs infantils, espais per fer esport i zones de reunió.
Ja han fet els lavabos i vestuaris; s’han enderrocat els 5 mòduls de la part de baix; a la part comercial, el
porxo desapareix, s’eliminen terrasses i es faran pèrgoles iguals amb zona verda a davant i darrera; en el
passeig de davant del mar s’han eliminat els aparcament perquè pugui ser una tercera via; condicions
estètiques de les terrasses perquè siguin molt més obertes, transparents...
En paral·lel a les obres hi ha el concurs dels locals comercials, basats en la nova llei de ports; hi ha una part
de cànon d’ocupació fixa i una part de cànon d’activitat respecte la facturació; no hi ha pagament inicial ni
quotes de manteniment; i s’ha allargat al màxim, 25 anys, la concessió. Per poder triar el local s’han
establert una sèries de criteris de valoració de manera que qui obtingui la major puntuació podrà triar local.
Els locals disponibles són la majoria.
Pel que fa al calendari previst, el passat desembre es va fer l’aprovació definitiva; aquesta setmana l’anunci
al DOGC i hi haurà un període de 2 mesos per presentar ofertes. En paral·lel s’està treballant un pla de
dinamització i recerca d’operadors. Es calcula que a l’abril es pugui fer adjudicació dels locals.
L’altre projecte en què també es treballa intensament és l’adaptació del dic de recer al canvi climàtic. Hi
haurà tres actuacions: construcció d’un botaones o mur de formigó d’1,5 metres per tal que les onades no
sobrepassin cap a l’interior del port; reforç d’alguns trams de l’escullera; nou espigó per tal que no entri el
garbí cap a l’interior del port. Aquestes obres començaran al febrer i finalitzaran per Sant Joan.
Tot seguit, la presidenta del Consell dóna pas a les consultes.
El representant de la Passió Infantil de Mataró creu que, a part de la restauració, la nàutica i l’esport, també
s’hauria de donar preferència a altres activitats com festes, sardanes, música... La gerent del Port clarifica
que la prioritat d’aquestes tres activitats era respecte els locals comercials, però també hi ha tot un
programa que contempla un seguit d’activitats culturals, d’oci, mediambientals... per donar vida al Port.
El representant del Club Gimnàstic Mataró comenta que segons el projecte es redueix un nombre important
de places d’aparcament a l’interior del port. La sra. Margarita Díez comenta que no arriba a una
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quarantena, només afecta als que estan en línia a la banda que toca al mar, però els que estan en bateria no
s’eliminen.
També comenta que el mur de metre i mig que es vol posar a l’espigó afectarà a la visió al mar. La gerent
comenta que segons estudis hi corresponia un mur de més de 2 metres; hi va haver cert conflicte i es va
decidir que per 4 dies de temporal no es podia hipotecar la visió al mar la resta de dies de l’any i es va
decidir rebaixar-lo a metre i mig. Amb aquesta alçada permet mantenir la visió al mar, i s’aprofitarà el mur
per posar-hi una tira de leds, de manera que es pugui passejar de nit, i tot itinerari didàctic amb una
cartelleria sobre les bones pràctiques ambientals, donar a conèixer la posidònia, l’impacte de residus al
mar... El representant de l’entitat pregunta si s’han plantejat elevar el terra per tenir una visió com l’actual
al que la gerent respon que no era viable per una qüestió de càrrega.
El representant del grup municipal PSC comenta que per canviar l’actual cara del port i no tornar a caure a
l’error d’ara, caldrà filtrar molt bé qui vagi a parar allà. La gerent diu que s’està fent un treball molt intents
per cercar operadors de qualitat que donin sentit al port; tenen molt clar el que no ha de ser el port (ni
discoteca, ni centre comercial...) i aposten per activitats nàutiques, esports marítims, restauració de
qualitat...
El representant del Club Gimnàstic Mataró pregunta si els locals que actualment estan ocupats i tenen els
seus tancaments estaran obligats a canviar-ho. La gerent del Port comenta que no obliguen a què totes les
adequacions s’hagin de fer el primer dia però si que es vagin fent progressivament; i evidentment, si volen
ampliar espais sí que hauran de fer les adequacions pertinents.
Per acabar el representant de l’entitat demana si se’ls pot fer arribar la presentació del Port. Es demanarà i
se’ls enviarà.
La presidenta del Consell agraeix la intervenció de la sra. Margarita Díez i dóna pas al punt següent.

3. Plec de clàusules per a la licitació de la brossa
El sr. Joan Campmajó, Cap de Servei d’Espais Públics, inicia l’explicació dient que el que es pretén amb
aquest nou contracte és la màxima qualitat de l’espai públic i un increment de la recollida selectiva a través
d’estratègies de prevenció i economia circular. Tindrà una durada de 5 anys i s’ha fet un esforç
pressupostari important per poder complir amb aquests objectius.
Explica que el nou plec de condicions està desglossat en tres blocs: el servei de recollida de residus i neteja
viària i de platges ; el bloc reservat a les empreses socials d’inserció que contempla la recollida de
voluminosos concertada a domicili; i el control de qualitat i la participació ciutadana.
El principal canvi introduïts en els serveis, pel que fa al servei de neteja viària és que passem de la neteja
per temporades a la neteja diària o alterna, en funció de la intensitat de població i ús de les zones.
En quant a la recollida, els principals canvis que hi ha és la incorporació del porta a porta domiciliari a les
urbanitzacions, Vista Alegre i comerços. També un model de recollida de selectiva mòbil amb identificació
i la supressió de contenidors soterrats. Consistirà en posar i treure cada dia els contenidors de manera que
durant el dia no hi ha contenidors a la via pública. Aquest nou model s’implementarà d’acord amb els veïns
i acompanyat d’una important campanya d’informació. També hi haurà una recollida concertada de
voluminosos a domicili en un màxim de 48 hores; recollida de selectiva als mercats ambulants; recollida de
punts negres, abocaments incontrolats; recollida de contenidors interiors i exteriors i àrees.
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Pel que fa a les neteges bàsiques es proposen l’escombrada manual en torn de matí i freqüència diària o
alterna; l’escombrada de repàs a les tardes (manual al centre i amb vehicle auxiliar a la resta de la ciutat);
escombrada mixta a les nits amb bufadors elèctrics; aiguabatre manual i amb màquina als carrers del centre
cada dia a la nit al centre; neteges amb aigua pressió als punts conflictius; s’implanta el servei “fer
dissabte” cada quinze dies a petició de les persones veïnes o d’un servei tècnic municipal, i consisteix en
netejar a fons un carrer en concret; neteja de solars d’aparcament mínim un cop al mes; respecte la neteja
de platges es mantenen les temporades; sensorització dels contenidors de vidre; neteja de contenidors
interiors i exteriors de manera quinzenal; es manté el servei d’atenció d’incidències (APP Mataró Neta), on
s’incrementaran els equips i freqüències i aniran equipats amb aigua pressió.
Respecte el control de qualitat el farà una consultora mediambiental; faran inspecció i control de qualitat i
disposaran d’agents de proximitat al carrer.
El contracte també comptarà amb un pla de comunicació i programa d’educació ambiental a càrrec d’una
empresa especialitzada; a través d’un comunity manager es farà difusió de la implementació dels serveis,
resultats, sensibilització, resposta a queixes...
Per acabar, comenta que ara s’està en fase de valoració d’ofertes i segurament s’aprovarà l’adjudicació en
el Ple de març i iniciar el contracte entre finals d’abril i maig.
La presidenta del consell obre un torn de preguntes.
El representant del grup municipal En Comú Podem ha entès que la neteja de contenidors de sota i al
voltant es farà un cop cada dos anys. El Cap de Servei d’Espais Públics aclareux que cm a mínim cada any
s’han de fer 200 àrees, però no necessàriament totes les àrees s’han de netejar cada any i si cal ampliar es
farà.
La representant de l’AVV Can Marchal comenta que els pedals dels contenidors fallen i quan ha trucat per
avisar li han dit que ara no tocava arreglar-ho; pregunta quina és la previsió per aquests manteniments. El
sr. Campmajó comenta que no hauria de ser així; que ara mateix, donat que els contenidors es mantenen,
s’està fent una posta a punt per tenir-los en bon estat i els mateixos treballadors del servei han de vetllar
perquè estiguin correctes i reparar-los quan calgui.
La representant de l’entitat també pregunta si la neteja viària de la plaça de Cuba i de les Tereses és alterna
o diària. El sr. Campmajó confirma que serà diària, ja que es tracta d’un vial principal o comercial.
El representant de la Passió Infantil pregunta si els contenidors de la Muralla de Sant Llorenç es trauran i
es posaran cada dia, si podran recuperar els arbres que hi havia i quan està previst posar en marxa tot això.
El sr. Joan Campmajó diu que aquests contenidors aniran fora i s’haurà de mirar exactament la ubicació per
posar i treure cada dia, alhora que s’intentarà respectar els arbres que hi havia. Explica que l’empresa té
tres mesos des de l’inici del contracte per posar en marxa tots els serveis, de manera que cap a l’agost
hauria d’estar implementat.
També demana qui ha de treure els cartells que queden penjats a les faroles o arbres, ja que a la Muralla,
davant el número 23, encara n’hi ha un de les últimes eleccions. El sr. Campmajó diu que d’això se
n’encarrega la brigada i s’ho anota per fer-ho.
També pregunta pel número de telèfon per informar de les incidències en dies festius. El cap del servei
explica que s’ha de baixar l’APP Mataró Neta, que funciona tots els dies de la setmana; també ho pot fer
per la bústia ciutadana; i de telèfons, hi ha el de 24 h de l’empresa i el de l’Ajuntament; si fos molt urgent
també pot trucar a la policia.
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El representant del Club Gimnàstic Mataró comenta que els camions i els contenidors no es canvien perquè
encara no s’han amortitzat i pregunta si pressupostàriament és un cost de compra inicial, un renting... El sr.
Campmajó explica que en el contracte nou l’empresa fa la inversió i nosaltres paguem a 10 anys i acaben
sent nostres. En el pressupost es contempla cada any la part proporcional de l’amortització que toca.
També comenta que sempre s’havia dit que el preu dels contenidors soterrats era molt elevat (per això era
complicat treure els de davant del Cor de Maria) i pregunta si també s’assumeix dintre del contracte o
l’Ajuntament . El sr. Campmajó diu que dins del contracte i que les 7 àrees estan pressupostades en uns 50
o 60 mil euros. En el cas de La Riera el que també incrementa el preu és el paviment.
En JMD també recorda que els pedals del contenidors no funcionen i el sr. Campmajó en pren nota per
informar a l’empresa.
També considera que aquesta empresa no se n’hauria de fer càrrec de les queixes dels ciutadans, sinó que
ho hauria d’assumir una altra empresa o el propi Ajuntament. El cap de servei d’Espais Públics comenta
que actualment les incidències de Mataró Neta arriben directament al servei; però respecte les que vagin a
parar a l’empresa, aquesta té l’obligació de subcontractar una empresa de comunicació que atengui
aquestes demandes.
La presidenta del Consell pregunta si hi haurà algun tipus de modificació respecte els contenidors de roba.
En Joan Campmajó comenta que no perquè no depèn d’aquest contracte sinó del contracte de les
deixalleries. Tot i això en la recollida de voluminosos a domicili s’inclou la recollida de roba,
electrodomèstics i olis.
El sr. Campmajó acaba la intervenció dient que els farà arribar la presentació.

4.

Sobrevinguts

Correcans Parc de la Llibertat
La Laia de Balanzó, cap de secció de Ciutadania i Convivència i responsable de l’àmbit animal i tinença
responsable. Recorda que a mitjans de desembre se’ls va enviar un comunicat informant d’un projecte
sorgit arran d’una demanda veïnal amb una recollida de més de 500 firmes que recollia la necessitat de
generar un espai de correcans.
Aquest projecte global de reordenació del territori vinculat en aquest territori, a espais públics,... preveu
reordenar tot aquell sector i afecta en l’àmbit de la tinença de gossos, a l’àmbit infantil i en tot el tema
convivencial en aquell espai.
Inicialment tenien previst ubicar aquest espai de correcans al Parc de la Llibertat i començar les obres el
febrer, però l’escola Montserrat Solà, davant la situació de pandèmia, està utilitzant de forma intensiva el
parc per garantir la separació de grups bombolla, i s’ha considerat ajornar les obres fins a final de curs.
A banda de la construcció del correcans, tota la zona del parc infantil es trasllada a la mateixa illa de cases
del Montserrat Solà i es reordena l’espai de la plaça dels Alocs que ara té molt poc ús.
Ara mateix el Parc de la Llibertat pràcticament ja és com un correcans però l’ús intensiu els 365 dies les 24
hores per part de tenidors de gossos ja és una realitat i el fet de reordenar el territori comportarà una millora
de tot l’entorn.
La Laia de Balanzó finalitza l’explicació dient que ens farà arribà la presentació.
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Lectura de matrícules de cotxes
La presidenta del Consell comenta que ja fa temps que s’està restringint l’accés dels vehicles a la zona del
PIC. Ara hi ha pilones i s’entra a la zona amb targetes, ja s’ha fet la instal·lació de càmares per fer la
lectura de matrícules i durant aquests dies s’han estat recollint les matrícules dels vehicles dels propietaris
residents i persones que tenen un lloc d’aparcament dins d’aquesta zona.
Hi ha informadors que estan acompanyat en aquest procés i es preveu el 28 de febrer tancar la inscripció en
aquesta base de dades i a principis de març que ja entri en funcionament aquest sistema.
El representant del Club Gimnàstic Mataró pregunta si les pilones desapareixeran i com funcionarà en el
cas dels minusvàlids. La presidenta del Consell comenta que potser es manté però encara no està clar; ho
estan valorant des de mobilitat.
El representant de la Passió Infantil demana el telèfon de l’informador perquè té 6 cotxes i només en pot
posar 3. Li farem arribar. També pregunta si la pilona de la Muralla de Sant Llorenç finalment es posarà; la
presidenta del Consell diu que sí.
Acaba la sra. Moreno comentant que darrerament està millorant l’aspecte de la Riera, gràcies a la presència
de les persones informadores i el reforç policial que fan controls aleatoris.

5.

Precs i preguntes

El representant del Club Gimnàstic Mataró manifesta de nou que en el futbol segueix entrenant amb 6
equips en un espai que només poden 4; considera que no s’està aplicant correctament la normativa i les
entitats no tenen el mateix tracte. Comenta que quan es fan unes normatives i no hi ha voluntat política o
capacitat tècnica per aplicar-les es fa molt difícil explicar als socis que les han de complir; veuen la resta
d’entitats que no se’ls amonesta i provoca. Se’ns diu que ja se’ls ha avisat però tot continua igual.
La presidenta del Consell preguntarà a Salut i Esports què s’ha fet al respecte.
En JMD puntualitza que a l’última reunió, quan va comentar que només a Mataró, Canàries i Espanya les
aigües portaven fluorur, el sr. Uix va dir que devia ser un altre Mataró; ho ha contrastat i no ha trobat un
altre Mataró i es parlava de fluorur. Demana fer-li arribar al sr. Uix. La presidenta del Consell diu que el sr.
Uix es va mostrar molt ferm en aquesta afirmació però li farem arribar el seu comentari.
També proposa instal·lar lavabos auto rentables (com els de la platja) donat que amb la pandèmia tots els
lavabos públics estan tancats. La sra. Moren diu que aquest tema ja es va estudiar però no s’acabava de
veure viable. Demanarem més informació.
Per últim comenta que un 20% de la població està per sobre dels 60 anys i no tothom té un mòbil
intel·ligent, ni sap baixar aplicacions; demana que es tingui en compte i que es faciliti formació i
assessorament per atendre aquest sector de la població. La presidenta del Consell comenta que una de les
accions de la taula per la reconstrucció és posar en marxa una oficina en la qual s’atendrà a aquelles
persones que per l’edat, desconeixement... no tinguin prou soltura per fer segons quines gestions i se’ls
donarà un suport i formació.
Sense més preguntes, la presidenta del Consell dóna per finalitzada la sessió.

Agència de Suport i Serveis a les Entitats
c. Juan Sebastian Elcano, 6 - 08302 – MATARÓ
937 022 831 | participacio@ajmataro.cat

Acords i compromisos
- Aprovar l’acta de la reunió del passat 1 de desembre de 2020 per unanimitat.
- Aprovar l’Informe anual 2020
- Aprovar el Pla anual 2021 amb les aportacions proposades.
- Passar avís a la brigada perquè tregui el cartell de les últimes eleccions penjat a una farola de la Muralla
de Sant Llorenç, davant el número 23.
- Passar nota al servei corresponen per què revisin els pedals dels contenidors de brossa que no
funcionen.
- Enviar als membres del Consell les presentacions del Port de Mataró, el nou contracte de brossa i el
projecte de reordenació del Parc de la Llibertat.
- Passar el contacte al representant de a Passió Infantil perquè pugui registrar tres vehicles per tenir en
compte en el nou sistema de lectura de matrícules.
- Preguntar al servei de Salut i Esports què s’està fent per garantir la correcte aplicació de la normativa
del Covid pel que fa als entrenaments en els camps de futbol.
- Fer arribar a Aigües Mataró el comentari del sr. JMD respecte el contingut de fluorur a les aigües de
Mataró.
- Fer arribar al servei corresponent la proposta d’instal·lar lavabos auto rentables ja que amb el Covid la
majoria de lavabos públics estan tancats.

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
- Convocatòria reunió 25 de gener de 2021
- Acta de la reunió de l’1 de desembre de 2020
- Informe anual 2020
- Pla de Treball 2021
- Presentació Port de Mataró
- Presentació nou contracte de brossa
- Presentació projecte de reordenació Parc de la Llibertat (correcans)

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.30 h.

Presidenta del Consell Territorial

Secretària

Núria Moreno Romero

Coral Mas Badia

Mataró, 25 de gener de 2021
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