INFORME ANUAL ANY 2020

CONSELL DE PLA D’EN BOET - PERAMÀS
Nombre de sessions realitzades: 3 sessions
Mitjana de participació (en tant per cent i en funció dels nomenats): 48.00%
Sessió
33
34
35
XX

Data
28/01
15/06
06/10
10/12

Assistents
09/14 64 %
07/15 47 % (extraordinària)
5/15 33%
No quòrum

Temes tractats (en funció dels ordres del dia)
Sessió 33 (28/01/2020) - 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

Sessió 34 (15/06/2020) - extraordinària:
- Accions de l'àmbit de Seguretat, Civisme i Convivència

Sessió 35 (06/10/2020) - ordinària:
- Aprovació Pla de Treball 2020
- Gestió del trànsit del polígon Pla d’en Boet
- Instal·lació de videovigilància al polígon Pla d’en Boet
- Informacions:
Resultats projecte Mataró cívica i activa
CUAP Camí del Mig

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

Seguretat
Model mobilitat del territori
Seguiment actuacions al territori

Agència de Suport i Serveis a les Entitats
Adreça: C. de Juan Sebastián Elcano, 6
Contacte: cmas@ajmataro.cat
Tel. 937022856

Recull d’acords (segons documents de recull d’acords)
Sessió 33 (28/01/2020) - ordinària:
1. Aprovar, a proposta de la presidenta del Consell, la incorporació de dos ciutadans per
formar part del Consell
2. Aprovar que els representants de l’AV Torre Llauder i de l’AE Boet Mataró, seran els
nostres representants al Consell de Ciutat
3. Aprovar l’Informe Anual 2019
4. Modificar el Pla de Treball 2020 amb les aportacions del grup i portar-lo a aprovació a la
propera sessió.
5. Reactivar el grup de treball del projecte Zona Clos Arqueològic-Pollancreda-Eusebi Millan i
fer el seguiment del Pla d’Oci Nocturn amb els agents implicats.
6. Demanar com ens podem apuntar a la Comissió de la Memòria Històrica del Consell de
Gent Gran Activa per col·laborar en la recuperació de la història del tèxtil de la ciutat.
7. Passar nota a Mobilitat per què revisin les zones de CiD dels carrers de Pepeta Moreu i
Javier Castaños, que suposen 8 places menys d’aparcament
8. Avisar a Espais Públics del perill de caiguda d’un arbre al passatge dels Comtes Miri i
Borrell.
9. Passar avís a Espais Públic de la manca de sorra sota els bancs dels passatges de la zona de
Pla d’en Boet, que s’ha vist agreujat amb les darreres pluges.
10. Demanar informació a Habitatge de l’actual situació del pisos del costat dels Mossos.
11. Demanar a Mobilitat que es revisi el model d’aparcament del barri: aparcament zona Clos,
zones taronja de Francesc Macià,...
12. Demanar que es senyalitzi l’accés al poliesportiu Eusebi Millan per si han de passar serveis
sanitaris
13. Demanar a Espais Públics que es netegi la font de la zona esportiva de Pla d’en Boet.
14. Demanar informació sobre el local de la Caixa que hi ha a la cantonada del carrer de Sant
Valentí ja que està totalment abandonat.
15. Passar avís de què s’està aixecant la terra asfàltica de la terrassa de la Casa de les
Esmandies i de la necessitat de fer una neteja de la teulada.
16. Preguntar a la Comissió de Nomenclàtor si tenen resposta a la petició que van fer els veïns
de Peramàs-Esmandies sobre posar el nom de Pep Sivilla a la plaça de l’antic Can Civit.
17. Recordar al servei corresponent la petició dels veïns del carrer de Cuyàs i Sampere per
reunir-se per estudiar la situació del carrer.
18. Preguntar al servei corresponent si estan al cas de les sospitoses mogudes que hi ha als
baixos del passatge d’Alfons IV el Magnànim, 16 i com s’hi pot intervenir.
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Sessió 35 (06/10/2020) - ordinària:
19. Aprovar el pla de Treball 2020
20. Valorar les zones taronja de Pla d’en Boet per si es suprimeixen, es reparteixen de manera
que no estiguin concentrades al mateix punt...
21. Treballar amb mobilitat, urbanisme, espais públics... el projecte de la Ronda de Francesc
Macià de manera que esdevingui una avinguda on vingui de gust passejar.
22. L’AVV Peramàs-Esmandies demana que es faci alguna reunió amb els veïns per a explicant
el projecte de l’anella ciclista.
23. Fer seguiment del nou contracte de neteja.
24. Insistir en diversos temes de la Casa de les Esmandies: neteja de la teulada, manteniment
de la terra asfàltica de la terrassa de dalt, neteja de les parts altes de la casa, envernissada
de portes i porticonts de la banda de Marià andreu...
25. Insistir en diversos temes de manteniment del barri de Pla d’en Boet: sorra de sota els
bancs dels - passatges, coberta del pavelló oxidada
26. Neteja de les zones següents: darrera el pavelló Eusebi Millan, entre Torre Llauder i
pavelló; voltants de la Pollancreda; voltants de les ruïnes romanes...
27. Es demana un manteniment més continu, planificat i organitzat dels parcs i jardins de Pla
d’en Boet: parc de Rovira Brull, Parc de Mar
28. Demanar netejar els vidres i cortines del Centre Cívic Pla d’en Boet

Com es reflecteixen els acords?

AM i Pressupostos
Participatius
1, 2, 3, 4, 19

Pla d’actuació de l’àmbit

5, 11, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27

Mataró, març de 2021
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Resolució directe

6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 22, 28

