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CONSELL TERRITORIAL DE PLA D’EN BOET-PERAMÀSde 

Número sessió: 37 

Caràcter: Ordinari 

Data: 8 de juny de 2021 

Hora: 18.45 h 

Lloc: Virtual (plataforma Zoom) 

 

Hi assisteixen: 

Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies    Vocal 

Assoc. de veïns de Pla d’en Boet    Vocal 

Assoc. Esportiva Boet Mataró     Vocal 

Grup Municipal Ciutadans     Vocal 

Grup municipal En Comú Podem    Vicepresidenta 

APR (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

MDM (ciutadà proposat per presidència)   Vocal 

Anna Teixidó Morales      Tècnica del projecte Lloguem! 

Laia Carbonell Agustín      Coordinadora del projecte Lloguem! 

Anna Guitart Jimenez      Tècnica secció Jardineria 

Elizabet Ruiz Moreno      Regidora Espais Públics i Equip Municipal 

Laia de Balanzó Aguilar     Cap de Secció Ciutadania i Convivència 

Joan Campmajó Sebastià     Cap de Servei Espais Públics 

Xesco Gomar Martín Regidor de Serveis, Sostenibilitat i 

Transició Ecològica 

Elisenda Solé       Tècnica Agència Suport i Serveis Entitats 

Sarai Martínez Vega      Vicepresidenta 

Coral Mas       Secretària 

 

 

S’excusen: 

Assoc. de veïns de Peramàs-Esmandies    Vocal 

 

 

No assisteixen: 

Assoc. de veïns de Torre Llauder    Vocal 

Unió de Botiguers de Mataró     Vocal 

Grup Municipal ERC-MES-AM    Vocal 

Grup Municipal PSC-CP     Vocal 

Grup municipal Junts per Mataró    Vocal 

JAOO (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

FPR (ciutadà proposat per presidència)    Vocal 
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Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del Consell anterior (31/03/2021) 

2. Projecte Lloguem. Beneficis per a persones propietàries i llogateres 

3. Ubicació àrees recreatives de gossos 

4. Adjudicació nou contracte de recollida de residus i neteja viària 

5. Renovació membres Consells 

6. Seguiment demandes Consells anteriors 

7. Sobrevinguts 

8. Precs i preguntes 

 

Acords i compromisos 

- Aprovar l’acta de la reunió del passat 31 de març de 2021 per unanimitat.  

- Es demana assistència de les entitats veïnals el proper 14/06 a les 18.00 h a la biblioteca Pompeu Fabra 

per concretar projecte Lloguem i que en facin difusió per barri. 

- Crear una taula de treball o emplaçar a les persones interessades a un espai de trobada per tractar el tema 

de les àrees recreatives de gossos. 

- Valorar la proposta d’ubicació entre el camp de la Juventus i la Masia de Can Boet, com a possible àrea 

recreativa de gossos a Pla d’en Boet.  

- L’AVV Peramàs Esmandies també valorarà e Parc de Can Boada com a possible àrea recreativa de 

gossos. 

- Es demanar tornar a valorar la instal·lació d’una àrea recreativa de gossos a la platja de ponent donat el 

desacord majoritari dels membres del Consell. 

- Passar nota de què darrerament s’han vist moltes rates a Pla d’en  Boet entre el pavelló Eusebi Millan, la 

petanca i el camp de futbol. 

- L’AVV Peramàs Esmandies valorarà la demanda d’un veí de plaça Catalunya de posar un aparcament 

de motos a la banda muntanya d’aquesta plaça. 

- Demanar a la policia municipal que faci algun control de nit a la zona de Pla d’en Boet  perquè hi torna 

a haver molt de botellón. 

- Preguntar com està el tema de l’anella ciclista en general, i concretament el tram de la Ronda de 

Leopoldo O’Donnell. 

- L’AVV Peramàs Esmandies passarà còpia del requeriment que va entrat en data 26/04 per tal de fer-ne 

seguiment. 

- Preguntar com s’està abordant el tema de l’amiant i portar a algun tècnic al proper Consell. 

- Preguntar com es controlarà si un cotxe porta més de 15 dies aparcat al mateix lloc i si es preveu algun 

altre canvi en la normativa. 

- Es demana inspecció al local de massatges de la Ronda Francesc Macià, 86 per sospita de prostitució. 

- Demanar dades reals d’inseguretat a Mataró i si cal portar tema al proper Consell. 

- Passar informació sobre els darrers canvis previstos en el mur del port de Mataró. 

- Fer arribar els documents presentats a la reunió als membres del Consell 
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Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic 

- Convocatòria reunió 8 de juny de 2021 

- Acta de la reunió del 31 de març de 2021 

- Presentació projecte Lloguem. Yes, we rent! 

- Presentació projecte àrees recreatives de gossos 

- Presentació nou contracte de recollida de residus i neteja viària 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.00 h. 

  

Vicepresidenta del Consell Territorial    Secretària 

Sarai Martínez Vega      Coral Mas Badia 

 

Mataró, 8 de juny de 2021 

 

https://www.decidimmataro.cat/uploads/decidim/attachment/file/811/210608_Convocat%C3%B2ria_PISO.pdf
https://www.decidimmataro.cat/uploads/decidim/attachment/file/812/210331_Acta_PISO.pdf
https://www.decidimmataro.cat/uploads/decidim/attachment/file/831/Presentaci%C3%B3_Lloguem_%2B_Bloc_Cooperatiu.pdf
https://www.decidimmataro.cat/uploads/decidim/attachment/file/836/SodaPDF-compressed-Xarxa_d_%C3%A0rees_recreatives_per_a_gossos._Una_proposta_de_ciutat_reduce.pdf
https://www.decidimmataro.cat/uploads/decidim/attachment/file/842/CT_PLA_BOET-PERAMAS_juny-2021.pptx

