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

Caràcter: Ordinària 

Data:  10 de març de 2021 

Hora inici: 19 hores 

Hora final:  21.00 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 veïnal de Molins Vocal 

Representant del Grup Municipal ERC-MES-AM Vocal 

Representant del Grup Municipal Cs Vocal 

Representant del Grup Municipal PSC-CP Vocal / Vicepresidenta 

Ciutadana IP Vocal 

Ciutadà RM Vocal 

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 esportiva de l’institut Thos i Codina Vocal 

Ciutadà DC Vocal 

Representant del Grup Municipal ECPM-ECG Vocal 
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No hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Representant de l’AMPA Marta Mata 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 

Representant de l’Associació Cultural i d’esbarjo Mestre del Gai saber Vocal 

Representant del Grup Municipal Junts per Mataró Vocal 

Ciutadà CF Vocal 

Ciutadà a proposta de presidència RS Vocal 

 

Convidats:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Regidora de Direcció d’Esports Convidada 

Tècnic d’Esports Convidat 

Coordinadora d’agents del Dispositiu de Suport a la Tramitació Digital Convidada 

Regidora de Benestar Social i Promoció de la Salut Convidada 

Representants de l’ICS Convidats 
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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 16 de desembre de 

2020  

2. Aprovació de l’Informe anual 2020 

3. Entrada en funcionament del Dispositiu de Suport per a la Tramitació Digital. 

4. Pla de treball 2021: repàs de temes pendents i temes d’interès que es vulguin tractar al llarg de 

l’any 

5. Seguiment de la situació dels Skaters. 

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

7. Sobrevinguts 

8. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

La sessió s’inicia a les 19.15 hores.  

1. Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la sessió del Consell del 16 de desembre de 2020  

Es passa a aprovació de l’acta per assentiment. 

2. Aprovació  de l’Informe anual 2020 

Es passa a aprovació de l’acta per assentiment. 

3. Entrada en funcionament del Dispositiu de Suport per a la Tramitació Digital. 

La coordinadora d’agents del Dispositiu de Suport a la Tramitació Digital explica que aquest 

nou servei és una de les mesures impulsades des de la Taula per a la reconstrucció social i 

econòmica de Mataró. Degut a que la situació actual ha fet que les administracions no puguin 

fer atenció presencial o que aquesta sigui molt reduïda, i que la majoria de tràmits s’hagin de 

fer de forma telemàtica, es posa en marxa aquest servei com a prova pilot durant 6 mesos, 

amb idea de continuïtat si fos possible després d’avaluar resultats, per tal d’ajudar a 

persones sense competències digitals, o sense coneixements de les plataformes de gestió o 

sense recursos informàtics a realitzar tràmits telemàtics de les administracions públiques.  

Els objectius del dispositiu és garantir l’ accés i connectivitat de la ciutadania amb els serveis i 

ajuts públics, municipals o d’altres administracions; assistir a la ciutadania amb les seves 

necessitats telemàtiques per relacionar-se amb les administracions públiques; reduir 

l’escletxa digital  i augmentar la inclusió digital de la ciutadania; i reduir el col·lapse dels 

serveis municipal d’atenció.  

S’ha fet una campanya de comunicació per fer difusió d’aquest dispositiu, tant a través de la 

web de l’Ajuntament, de les xarxes socials, en suport de paper, etc, per tal que tota la 

ciutadania estigui informada. 

La fase 1a és donar suport en fer tràmits en concret, encara que s’està plantejant fer alguna 

formació en petits grups específica com d’IDCat Mòbil o CatSalut que són temes recurrents.  

 

S’adjunta un document informant dels punts d’atenció presencial del Dispositiu, l’equip que 

el forma, els horaris d’atenció presencial, i com demanar cita prèvia.  
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4. Pla de treball 2021: repàs de temes pendents i temes d’interès que es vulguin tractar al llarg de 

l’any. 

Temes pendents: 

*Donar resposta per part del director d’Urbanisme  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  

*Continuïtat del peatge de l’autopista C-31, que encara que no és competència de l’Ajuntament 

quan es tingui alguna informació es donarà.  

 

Proposta de temes d’interès: 

La ciutadana ES proposa tractar el  tema de la presentació de la Modificació Puntual del Pla General 

del Sorrall.  

 

La ciutadana IP, veïna de la urbanització Can Marquès comenta que en zones residencials hi ha 

fàbriques que treballen sense llicència i que no sap on es pot dirigir. El president del Consell respon 

que li faci arribar un llistat d’activitats concretes en ubicacions concretes per esbrinar si estan 

permeses o no i si cal fer les inspeccions oportunes. El president i la vicepresidenta del Consell 

aniran a veure la situació in situ. 

 
5. Seguiment de la situació dels Skates 

El tècnic d’Esports responsable d’equipaments fa un recordatori de com ha evolucionat el tema 

dels skaters de la zona de Cirera. A principis de l’any 2019 va arribar a Direcció d’ Esports per la part 

de la comunitat skaters Caribú la petició de tenir un espai físic definitiu i així disposar d’un 

skatepark a la zona Nord de Mataró i no haver de desplaçar-se al skatepark de les Hortes. Des de 

l’Ajuntament es va demanar que fessin arribar un document escrit amb les necessitats com metres 

quadrats, elements necessaris, cost de la construcció, etc.  Després de les eleccions es va començar 

a treballar el Pla d’Equipaments de la Ciutat i es demanava a tots el serveis municipals la necessitat 

de reserva d’espais i des de Direcció d’esports es va dir l’equipament dels skaters de Cirera. Es va 

mirar algun espai no gaire lluny d’on estaven que és l’antiga fàbrica tèxtil Caribú i es va proposar els 

terrenys de l’antic Camp de Futbol de Ronda. No van estar gaire d’acord i els skaters van fer una 

nova proposta a prop però com era un espai verd se’l va dir que no era possible. A inicis 2020 es 

van haver d’aturar els tràmits per la COVID19,  i mentre seguien fent les seves activitats en l’espai 

Caribú. Des de l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats es va mirar un acord provisional de 

conveni per tal que poguessin seguir fent servir provisionalment l’espai on estan ara i se’ls hi va 

requerir que es donessin d’alta com a entitat esportiva, així des de Direcció d’Esports es podia 

continuar atenent la seva petició. En aquell moment no es va poder contactar amb ells però al mes 

de febrer passat  sí va ser possible i van dir que s’havien registrat a la Generalitat de Catalunya com 

a associació cultural per fer altres activitats artístiques que no fossin competicions ni 

esdeveniments esportius. Encara que no estan com a entitat esportiva, des de Direcció d’Esports 

s’ha seguit fent seguiment pel tema de reserva d’espai al barri en un nou equipament perquè no 

poden seguir en el lloc que estan ara ja que no està regulat.  

La regidora de Direcció d’Esports explica que se’ls hi ha buscat un espai ja reconegut com 

equipament esportiu amb la voluntat que l’entitat tinguin un espai propi regulat per conveni on 

puguin realitzar la seva activitat. L’entitat demana poder intervenir en la definició del projecte i en 

fer els elements per realitzar les activitats. 

El representant de l’ Associació veïnal de Molins opina que encara que no s’hagin registrat com a 

entitat esportiva des de Direcció d’Esports s’hauria de continuar amb el seguiment del tema, 

mantenint una reunió conjunta per saber què necessiten i poder-los ajudar en el seu projecte.  

El representant de l’ Associació veïnal de Cirera demana que les reunions que es mantinguin amb 

els skaters estiguin les AV de Cirera i Molins com interlocutors i està informades del que es vagi 

fent. 
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El representant de l’ Associació veïnal de Molins diu que hi havia la idea de posar una cistella de 

bàsquet a la pista de Caribú. El tècnic de Direcció d’Esports diu que miraran si pot ser ja que han de 

ser tipus cistelles antivandàliques. 

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

La vicepresidenta del Consell explica que des de Govern s’ha decidit avançar els diners per 

enderrocar l’equipament per tema de seguretat. El calendari seria l’any 2022 fer l’enderrocament  i 

l’any 2023 poder treballar de forma participativa amb l’AV de Cirera el projecte del que ha d’anar 

en aquella parcel·la, mirant què li fa falta al barri de Cirera. 

La representant de l’ Associació veïnal de Cirera diu que el projecte que hi havia és molt antic i que 

cal fer-ne un de nou i que caldria començar a parlar-ne ja, no esperar al 2023. La vicepresidenta diu 

que no hi ha cap problema.  

El president del Consell assenyala que en aquest mandat no hi haurà pressupost per fer 

l’equipament que es decideixi.  

 

7. Sobrevinguts 

Posada en funcionament el CUAP de Camí del Mig 

La Regidora de Benestar Social i Promoció de la Salut. Presenta als representats de l’ICS que 

explicaran l’entrada en funcionament del CUAP de Camí de Mig que és un nou dispositiu d’urgències 

a la ciutat.  

L’obertura d’aquest dispositiu serà el proper 12 d’abril i estarà situat a les antigues dependencies de 

l’Institut Nacional de la Seguretat Social, estarà obert 24 hores al dia durant 365 dies l’any. Compren 

una àrea d’influència de 13 àrees bàsiques d’influència i donarà cobertura a 270.000 persones amb 

l’objectiu d’atendre les urgències de baixa i mitjana complexitat. Al disposar d’una cartera de serveis 

amb valor afegit als equips d’atenció primària es podran atendre patologies on no es poden resoldre 

des dels EAP’s però tampoc són tributàries de derivar-les a un centre hospitalari. L’objectiu bàsic és 

que aquelles urgències que es puguin atendre des d’atenció primària es faci des d’aquí.  

Un altre objectiu és donar continuïtat assistencials a aquelles persones amb malalties cròniques 

avançades que requereixen atenció intermitja entre domicili i centre hospitalari.  

Estan coordinats entre Equips d’atenció primària, l’Hospital de Mataró i centre sociosanitaris.  

La plantilla està formada per dues persones d’infermeria i 2 metges/esses de família especialitzats 

en urgències per torn (12 hores). Un auxiliar de  clínica amb torn de dia i dos persones 

administratives, una per cada torn (matí i vespre) . En totes les franges horàries  hi ha personal de 

reforç per quan l’activitat augmenti.  

Com a serveis extres hi haurà: analítiques, radiologia, aparells d’electromedicina per atendre 

urgències a l’espera de ser traslladades a l’hospital.  

El president del Consell pregunta quins són els criteris que la ciutadania ha de tenir en compte a 

l’hora d’anar al CUAP. La resposta és que en horari diürn cal anar al centre d’atenció primària i el 

professional decidirà si cal derivar per fer una prova específica al CUAP. Fora d’aquest horari s’hi pot 

anar directament.  

La vicepresidenta del Consell aporta que serà molt important que es faci una bona difusió cap a la 

ciutadania del que és i quan utilitzar el CUAP.  

 

8. Precs i preguntes 

No n’hi ha 

 



CSV (Codi segur de verificació) IV7E4SKPBNJ6VDX24PYRA32QCU Data i hora 18/06/2021 12:38:55

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

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7E4SKPBNJ6VDX24PYRA32QCU Pàgina 6/6

 

 
6

La sessió finalitza a les 21.00 hores 

Acords i compromisos:  

� Aprovar l’acta de la sessió del Consell del 16 de desembre de 2020 

� Aprovar l’Informe Anual 2020 

� Enviar el document informatiu del Dispositiu de Suport per a la Tramitació Digital 

� Quan es mantingui reunions entre l’entitat de skaters i l’Ajuntament les AV de Cirera i Molins 

estiguin com interlocutors.  

� El tècnic de Direcció d’Esports mirarà si és possible posar una cistella de bàsquet antivandàlica a 

l’espai Caribú.  

� Poder donar resposta a l’acord del Consell del 16 de desembre de 2020: 

   “ 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” 

� Tractar en un proper Consell el tema de la presentació de la Modificació Puntual del Pla General del 

Sorrall.  

� El president i la vicepresidenta del Consell quedaran amb la Ciutadana IP per anar a veure la situació 

de les fàbriques il·legals a la urbanització de Can Marquès.  

 

Documentació de la sessió: 

- Acta de la sessió del Consell del 16 de desembre de 2020 

- Informe Anual 2020 

 

 

 

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, 10 de març de 2021 


