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

CONSELL TERRITORIAL DEL CENTRE-EIXAMPLE-HAVANA 

Número sessió: 44 

Caràcter: Ordinari 

Data: 1 de juny de 2021 

Hora: 19.00 h 

Lloc: plataforma Zoom 

 

Hi assisteixen:      

AV Havana i Rodalies      Vocal 

AV Havana i Rodalies      Vocal 

AV Mataró Centre                                                    Vocal 

AV Pati de Can Marchal                                                    Vocal 

Associació de la Passió Infantil de Mataró   Vocal 

Centre Catòlic de Mataró     Vocal 

Cercle Històric Miquel Biada     Vocal 

Club Gimnàstic Mataró      Vocal 

Foment Mataroní      Vocal 

Grup municipal En Comú Podem    Vocal 

Grup municipal Junts per Mataró Vocal 

Grup municipal PSC      Vocal 

LPI (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

Anna Teixidó Morales      Tècnica del projecte Lloguem! 

Laia Carbonell Agustin  Coordinadora del projecte Lloguem! 

Anna Guitart Jiménez  Tècnica Secció Jardineria 

Elizabet Ruiz Moreno  Regidora Espais Públics i Equip. Municipal 

Laia de Balanzó Aguilar  Cap Secció de Ciutadania i Convivència 

Lluís Gibert Fortuny Director Transició Ecològica, Sostenibilitat i 

Espai Públic 

Joan Campmajó      Cap de Servei Espais Públics 

Margarita Díez Rilova      Gerent Port de Mataró 

Elisenda Solé       Tècnica Agència Suport i Serveis Entitats 

Núria Moreno Romero       Presidenta 

Coral Mas Badia      Secretària 

 

Excusats: 

Negoci Empresa Mataró     Vocal 

JMD (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

 

No assisteixen: 

AV Pati de Can Marchal                                                    Vocal 

AMPA Col·legi Cor de Maria     Vocal 

Grup municipal C’s      Vocal 

Grup municipal ERC-MES-AM Vocal  

JSJ (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

MSG (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 

JRD (ciutadà/na a títol individual)    Vocal 
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Ordre del dia: 

 

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

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 

 

 

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

S’aprova l’acta de la reunió del passat 3 de març de 2021 per unanimitat. 

 

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

La presidenta del Consell presenta la Laia Carbonell i l’Anna Teixidó que vénen a presentar el projecte 

Lloguem. Yes, we rent! És un projecte europeu de polítiques d’habitatge que lidera l’Ajuntament de Mataró i 

busca mobilitzar habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu assequible a través d’una 

cooperativa de llogaters. 

De cara al propietari, ofereix incentius econòmics per la reforma i posada al dia de l’habitatge i millores 

d’eficiència energètica, avantatges fiscals, bonificacions IBI, garantia de cobrament, gestió de les obres, 

contracte, assegurança... Els habitatges cal que compleixin una  sèrie de requisits. 

Per altra banda, es crea una cooperativa organitzada de llogaters, el Bloc Cooperatiu, per poder gestionar 

aquests habitatges i acabar amb la problemàtica actual d’habitatge. 

Per últim se’ls convida a participar a una propera reunió el dia 14/06 a les 18.00 h a la Biblioteca Pompeu 

Fabra, on es concretarà més el projecte i se’ls demana que puguin fer d’altaveu al barri i fer-ne difusió per 

poder arribar a les possibles persones interessades. 

Es farà arribar presentació als membres del Consell. 

El representant de l’AVV Havana i Rodalies proposa, donat que properament es tornaran a iniciar activitats, 

poder fer aquesta exposició de manera itinerant pels diferents barris. A través de la secretària del Consell es 

farà arribar a es entitats veïnals els enllaços i materials elaborats perquè en puguin fer difusió entre el veïnat. 

El representant del Club Gimnàstic Mataró va les següents consultes: 

- Com es calcula el preu? es calcula a partir d’una visita de l’arquitecte, que fa una valoració del cost 

estimat de les obres i per tant de la subvenció; i alhora es consulta l’índex del preu de lloguer de la 

Generalitat (preu de mercat) i s’estableix un import per sota d’aquest. 
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- Els 16.000 euros destinats a reformes es calculen des de l’euro 0? es calculen a partir de l’euro 0; s’envia 

un arquitecte per fer una valoració de l’estat de l’habitatge i quines millores cal fer perquè pugui ser 

llogat; si les obres no superen els 18.000, es cobreix el 100 %, i si passés d’aquest import el propietari 

hauria d’aportar diferència. 

- La rebaixa de la plusvàlua és per sempre? es fa en el moment en què algú hereta un habitatge i mentre 

dura el projecte. 

- Quan de temps tarda en tramitar-se el lloguer? Uns dos mesos si no hi ha obres. 

- Quan caduca el contracte, l’assegurança es prorroga? Passats 5 anys el projecte ja no està en vigor i és la 

cooperativa qui se’n fa càrrec. S’ofereix al propietari la possibilitat de recuperar l’habitatge o renovar el 

contracte; en aquest cas, es fa a través de la cooperativa i és aquesta qui hauria d’establir algun sistema de 

garantia. 

 

3. Ubicació àrees recreatives de gossos 

La regidora d’Espais Públics i Equipaments Municipals, Elizabet Ruíz, comenta que han començat a 

treballar en el tema dels espais recreatius; actualment n’hi ha quatre a la ciutat i en aquest mandat els 

agradaria duplicar aquests espais.  

Recentment, després de dos anys treballant-hi s’ha arribat a un consens per ubicar una àrea al Parc Sant 

Simó, al barri de l’Havana; al Parc central es preveu fer un tancat on ara hi ha l’àrea de lliure circulació; i 

també es farà una àrea per gossos a la platja de Ponent.  

La sra. Laia de Balanzó explica que hi ha una realitat que cal dimensionar i donar resposta, donat que en un 

de cada de cada quatre habitatges, hi ha un gos. Comenta que l’espai convivencial és limitat i sovint genera 

controvèrsies. Concretament a la zona del Centre Eixample Havana hi ha una manca d’espais verds amplis i 

això fa que els projectes que presentem tinguin una singularitat. Però estem oberts a parlar-ho i poder trobar 

una altra ubicació.  

Tot seguit, el sr. Lluís Gibert presenta els pre projectes de la zona. No són projectes tancats, doncs al 

contrari, volem escoltar propostes i fer un procés participatiu per a tenir el màxim consens i trobar la millor 

ubicació. 

El sr. Gibert explica una proposta a nivell de ciutat per donar resposta a la totalitat de la zona urbana de 

manera que, des de qualsevol punt es pugui tenir una àrea a màxim 10 minuts. S’ha fet un primer encaix dels 

espais públics que tenim a la ciutat, mirant-ne la compatibilitat i en alguns casos dignificant-ne els espais.  

Continua presentant les fitxes de les àrees de la zona i fent-ne una petita descripció, cadascuna amb les seves 

peculiaritats: Plaça de Sant Simó, Parc Central, Pl. de les Tereses, Can Maitanquis, i l’Esplanada. 

A banda de Plaça de Sant Simó i Parc Central, hi ha tres possibilitats d’espai més i en podríem desenvolupar 

una durant aquest mandat. La idea ara és que, a part de la participació des del Consell, se us pugui emplaçar 

a un altre espai de trobada, més per interessos on es pugui anar treballant el tema. 

El representant del club Gimnàstic Mataró pregunta les següents qüestions:  

- Respecte la plaça de Sant Simó troba molt bé la ubicació, però hi veu dificultats pel que fa a l’accés a 

través del pont, molt estret...  La regidora d’espais públics comenta que quan es va fer la reurbanització 

de la ronda Cervantes es va fer accessible la vorera de la banda de muntanya; igualment hi ha pendent la 

reurbanització de tota aquella entrada de Mataró. 
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- Per la zona de Can Maitanquis hi ha una sèrie de bars que fa que s’ajunti bastant d’alcoholisme... Caldrà 

valorar una mica si es vol que convisquin les dues coses. S’explica que ara comença tot un procés de 

debat per millorar la convivència en aquests espais i es valorarà aquest cas. 

- D’aquest 25% de llars que tenen gossos, quants estan censats i amb xip? Només hi ha una 40% dels 

gossos censats; el tema dels xips correspon als veterinaris, que tenen la obligatorietat de xipar i informar 

a les famílies. També es preveu una sèrie de mesures (formacions...) on només hi puguin accedir famílies 

d’aquells gossos censats per tal d’incrementar així aquest nombre.  

- També felicita a l’Ajuntament pel tema de la neteja dels orins amb l’aigua ja que ha millorat molt. 

El representant del Centre Catòlic Mataró fa les següents consultes: 

- Tota la superfície perimetral de la plaça de Sant Simó es destinarà a l’àrea recreativa de gossos o quedarà 

algun espai lliure per la gent? Es tracta d’un espai per famílies amb gossos o sense, però estarà tot 

reservat a aquest ús. 

- El pati de la Presó s’ha convertit en un espai de gossos i caldria fer alguna cosa. Certament hi ha hagut 

una apropiació d’aquest espai patrimonial, però amb la regulació del Cafè Nou, que tindrà un bar, una 

programació, una terrassa... , caldrà buscar altres espais cèntrics i destinar aquest a uns usos més cívics, 

culturals... S’haurà de treballar amb senyalització, horaris... El representant del Club Gimnàstic Mataró 

proposa per donar una alternativa, posar planells o alguna indicació de les àrees recreatives de gossos 

properes.  

El representant de l’AVV Havana i Rodalies felicita per aquesta feina ja que és de gran complexitat. Tot 

seguit pregunta: 

- Qui ha pres la decisió final d’ubicar aquesta àrea recreativa al Parc de Sant Simó? La sra. Elizabet Ruiz 

explica que ha estat un procés laboriós; l’Ajuntament tenia un projecte de reordenar l’espai del Parc de la 

Llibertat amb diferents usos i quan es va voler portar a terme es va qüestionar; es va portar al Consell, es 

va parlar amb diferents agents i l’escola Montserrat Solà s’ofereix a poder parlar amb aquests agents 

directament i posar les propostes sobre la taula. L’Ajuntament no hi va participar però va demanar retorn; 

es va donar resposta al per què sí o per què no de les diferents propostes (Sant Simó, al costat dels 

lavabos del Callao...), es van visitar les ubicacions i finalment es va valorar i optar per aquesta. Per tant la 

decisió final ha estat de l’Ajuntament, valorant pros i contres i tenint en compte el discurs del territori. 

- Això que s’ha presentat ja és definitiu? No es definitiu; són propostes que l’equip tècnic ha valorat però 

ara es porta aquí justament per treballar-ho entre tots.  

- El parc provisional que hi ha a l’Escorxador al costat del carrer Floridablanca, on hi ha prevista una 

escola, porta més d’un any com a correcan. Està previst que comencin a construir en breu? En cas 

contrari, s’ha estudiat també l’opció de donar-li algun ús i posar-hi algun element que protegeixi del sol? 

S’explica que en aquest espai hi ha d’anar una escola d’infantil i primària de la Generalitat; el terreny no 

és nostre i per tant no hi podem posar mobiliari fixe (només de treure i posar), ni plantar arbres... Es 

podrien col·locar uns bancs que després es puguin desmuntar però també és cert que en aquesta zona hi 

ha queixes veïnals pel tema del soroll i potser els bancs incrementarien més aquestes.  

Per últim se’ls proposa crear una taula de treball amb les persones interessades, ja siguin del Consell o 

externes, per poder treballar el tema, analitzar-ho, anar a buscar els agents implicats, visitar les zones in 

situ... i trobar l’opció més consensuada. 

Es farà arribar presentació als membres del Consell. 
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4. Adjudicació nou contracte de recollida de residus i neteja viària 

El Cap de servei d’Espais Públics, el sr. Joan Campmajó, explica que després de presentar els plecs del 

contracte el passat novembre, s’han valorat les propostes presentades i ara aquest maig s’ha adjudicat el 

contracte amb els tres lots: servei de neteja viària, recollida de residus i neteja de platges; servei de recollida 

domiciliaria de voluminosos; i control de qualitat i educació ambiental. 

Justament avui 1 de juny s’inicia el contracte amb les tres empreses. Es tracta d’un contracte de 5 anys i es 

considera de transició per la posada en marxa dels nous serveis de neteja i adaptar-se a la nova llei que 

sortirà properament de la Generalitat. 

Explica quines han estat les empreses presentades i seleccionades per a cada lot; com s’ha fet la valoració 

d’ofertes i els aspectes més rellevants; com s’han dissenyat i dimensionat els serveis; per últim fa una 

comparació entre el servei actual i el nou contracte concretament en l’àmbit d’influència del Consell 

territorial;  

El representant del Centre Catòlic comenta que l’empresa que gestionava el tema de neteja fins ara no ha ha 

deixat massa bona impressió i davant d’això, pregunta com es farà entendre a la gent que aquesta mateixa 

empresa ha tornat a ser escollida per dur a terme el servei. El sr. Joan Campmajó diu no es tracta de fer 

entendre res, doncs aquesta empresa és la que ha fet la millor proposta tècnica; a més, aquest contracte 

contempla un control de qualitat per part dels serveis tècnics municipals i més recursos econòmics. El 

representant del grup municipal PSC alerta de les baixes temeràries.   

La representant de l’AVV Pati de Can Marchal pregunta les següents qüestions: 

- Si el control de qualitat es porta a terme per tècnics municipal, llavors l’empresa que es contracte què 

farà? El control de qualitat no el fem tot nosaltres, només portarem a terme el control de presència a 

través de la geolocalització dels elements que composen els serveis. El control de la qualitat de la 

prestació de servei el farà l’empresa externa juntament amb el programa d’educació ambiental a través 

dels quatre agents de proximitat que acompanyen els comerços en la seva gestió de residus i informen a 

la ciutadania. 

- Com s’informarà als veïns de les diferents etapes d’implementació del servei? Tots els serveis ordinaris 

es posaran en marxa aquest mes de juny, de manera provisional  pel que fa al  tema de maquinària i 

vehicles (que tenen 6 mesos per incorporar-los tots). A mesura que es posi en marxa s’anirà notificant a la 

ciutadania. Pel que fa a la recollida porta a porta, es començarà amb la recollida comercial (octubre), a 

organitzacions (novembre) i recollida mòbil al Centre i Casc Antic (desembre). 

- Qui farà les campanyes d’informació? Els blocs 1 i 2 contemplen un pressupost tant per la posada en 

marxa del servei com campanyes d’informació i conscienciació anuals. Les empreses de comunicació 

juntament amb els serveis tècnics municipals acabaran de concretar la campanya que es portarà a terme. 

Es farà arribar presentació als membres del Consell o queda tot detallat. 

L’AVV Pati de Can Marchal comenta que es va presentar una proposta de gronxadors al pati de Can 

Marchal i plaça de les Tereses, i a un lloc hi poden anar nanos d’una edat i a l’altre d’una. Demana que es 

revisi donat que les famílies amb germans de diferents edats no es poden dividir; en cas contrari estan 

disposats a iniciar una recollida de signatures.  

El sr. Lluís Gibert comenta que a la plaça de les Tereses s’ha ampliat l’àrea de jocs i conseqüentment les 

edats dels usuaris. Pel que fa al Pati de Can Marchal es mirarà. 
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5. Renovació membres Consells 

La secretària del Consell explica que aquest any toca renovar la meitat dels membres del Consell; 

concretament els representants d’entitats i les persones que vénen a títol individual. Comenta que 

properament rebran les notificacions per donar-los de baixa; en el cas dels representants d’entitats, caldrà 

que nomenin nous representants (que poden ser els mateixos) a través de les fitxes que també se’ls adjuntarà. 

En el cas dels representants a títol individual, només hi poden optar les persones inscrites al registre ciutadà 

i, si hi ha més persones interessades que places, caldrà fer un sorteig de manera que sigui representatiu per 

edats, sexe, zona.... La idea és fer el canvi durant l’estiu i començar ja el curs vinent amb els nous 

representants. 

 

6. Seguiment demandes Consells anteriors 

La secretària del Consell comenta que ja se’ls ha passat per correu un document amb el seguiment de les 

demandes de la reunió anterior i demana si hi ha algun dubte o cal algun aclariment.  

 

7. Sobrevinguts 

Modificació obres braç del Port de Mataró 

Aquest tema s’ha portat a petició de l’AVV Pati de Can Marchal i s’ha convidat a la gerent del Port, la sra. 

Margarita Díez. 

La sra. Margarita Díez explica que el 2019 ja van començar a treballar un projecte d’adaptació al canvi 

climàtic del dic de recer del port atès que el 2017 vam patir un temporal que va fer molts de danys a 

l’escullera i després, el temporal Glòria, ho va acabar de rematar. 

Es va fer tota una campanya d’informació pública, consultes a entitats,... i van obtenir una diagnosi favorable 

amb una sèrie de recomanacions que es van incorporar com a prescripcions a la licitació de les obres. 

El port està sotmès a les inclemències de la mar a través de tres efectes: els temporals, l’agitació interior i 

l’ultrapassament de les ones sobre el dic. Les ones sobrepassen més de 7 metres i el gran volum d’aigua que 

mobilitza i el pes que té suposen un gran risc. 

Davant d’això el projecte planteja tres actuacions en resposta a aquestes problemàtiques: el reforç de 

l’escullera; al final del port, un nou espigó antiagitació, un martell que servirà de topall perquè el mar de 

garbí quedi retingut i no suposi un obstacle per la sortida de les embarcacions; i un botaones (d’1.20 metres) 

sobre la part més exposada del dic que contingui l’aigua que sobrepassa i la faci rebotar cap enrere. 

A l’hora de redactar el projecte es va posar com a prescripció que s’havia de mantenir la visió del mar. 

Aquesta mena de banc que hi ha ara fa 40 cm. i el botaones suposaria fer-lo recréixer 80 cm. més. De manera 

que la majoria de persones veurien el mar i es limitaria només a les parts exposades (tota la part de l’arrenc a 

la corba no es toca per res). 

Es va fer una estimació numèrica sobre l’agitació que pateixen els vaixells dins del port i com actuaria fer-hi 

un petit martell que serviria de topall. S’ha vist que tot l’onatge de 90 cm queda aturat i els mariners i usuaris 

ja ho han notat moltíssim. 

Segueix mostrant una gràfica dels cabals admissibles per tal que no hi hagi danys estructurals i en el cas de 

Mataró, ultrapassàvem molt per sobre les recomanacions. Amb aquest topall es redueix molt l’impacta. 
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El representant del Club Gimnàstic Mataró comenta respecte la part lúdica i comercial del port, que al 

generar-se dos passadissos (un tocant als locals i l’altre a la zona més externa) ha quedat poc espai per 

passejar. La gerent del port comenta que es genera una zona de passeig principal situada entre les pèrgoles i 

els jocs infantils; i en ambdós extrems hi ha 2 petites places per fer-hi activitats de petit i mig format; i per a 

grans esdeveniments tenim el triangle de l’aparcament. 

La representant de l’AVV Pati de Can Marchal comenta que quan se’ns va venir a explicar el projecte del 

port, es va dir que el mur s’aixecaria 1.50 metres; un representant de Consell va preguntar si hi havia la 

possibilitat d’aixecar el terra de manera que el mur quedés més baix i se’ns va dir que això tècnicament no 

era possible. Ara ens han informat que el mur quedarà a uns 90 cm. perquè aquesta plataforma es pujarà uns 

30 cm. i al final del braç hi haurà una mena de mirador amb una escala que baixarà cap a baix. Pregunta, si 

quans se’ns va presentar el projecte tècnicament no era possible, com és que ara sí que ho és. La sra. 

Margarita Díez explica que van tenir una reunió on es va plantejar el tema i demanar la possibilitat de fer 

algun tipus de rerecreixement per guanyar alçada. Els tècnics van dir que pujar el terra aquests 30 cm no és 

possible perquè no es va dissenyar com un passeig sinó com la coberta dels panyols dels estris dels 

amarristes i no té una resistència de càrrega massa gran (30 cm. suposaria un pes intolerable). Van mirar amb 

algun altre material tipus fusta, o materials més alleugerits... però amb un temporal no aguantaria aquest 

recreixement. Per últim, la proposta que ens van dir, era donar-li un final al passeig de manera que 

guanyaríem un altre mirador al final i la visió 360 de tota la costa. 

El representant del grup municipal PSC afegeix que estaria bé que alguna vegada estaria bé que vingués algú 

la Generalitat que hi posa una part important del finançament. La gerent del port explica que el port 

s’autofinancia, no rep diners ni de la Generalitat ni de l’Ajuntament. Els diners provenen de la prestació de 

serveis dels amarristes, dels locals...i els guanys es reinverteixen en el propi port, i ara s’aposta per un nou 

model molt més integrat, posant en valor la innovació, sostenibilitat... 

La presidenta del Consell acaba recordant que la màxima prioritat és la responsabilitat de les administracions 

en la seguretat de les persones (400.000 personaes a l’any hi passen); si després s’aconsegueix que sigui 

atractiu i pugui continuar mantenint un atractiu paisatgístic, s’hi posaran tots els esforços per a fer-ho 

possible.  

 

Inici obres Camí Ral 

El sr. Lluís Gibert comenta que properament, a mitjans de juliol, s’iniciaran les obres del Camí Ral i tindran 

una durada de 8 mesos. Treballaran paral·lelament des d’Aigües Mataró fent uns trams de clavegueram i 

substitució de canonades i per part de l’Ajuntament fent enderrocs dels paviments. Es farà reunió amb veïns i 

comerços afectats ja que la mobilitat quedarà afectada. Es tractarà més profundament en un proper Consell.  

 

Enllumenat plaça de Santa Anna 

La presidenta del Consell explica que properament es podrà dur a terme una altra demanda històrica d’aquest 

Consell; es tracta de l’enllumenat de la plaça de Santa Anna. La idea és renovar i restaurar l’enllumenat 

existent per a millorar-ne la qualitat, la intensitat i la uniformitat llumínica. Es preveu la substitució de 23 

llumeneres situades a 4 metres d’alçada; la restauració de les columnes de sustentació de les llumeneres 

substituïdes; i el tractament anticorrosiu de la base de les columnes. L’actuació durarà 2 mesos i actualment 

està en licitació. Es tractarà també en el proper Consell. 
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8. Precs i preguntes 

El representant de l’AVV Havana i Rodalies proposa parlar de dos temes en el proper Consell: la col·locació 

d’una escultura a la rotonda que es construirà properament a l’entrada Mataró per Sant Simó i el local de 

l’AVV. 

La presidenta del Consell comenta que en una reunió que es va fer el 29/04 amb ells ja es van recollir 

aquestes demandes. Estaven pendents de la renovació de la junta, però ara que ja s’ha produït, la voluntat és 

tenir una trobada directament amb ells per a presentar-nos i tractar aquests temes.  

El representant del Centre Catòlic, tornant al tema de la rotonda, pregunta que com és que no tenim cap 

rotonda, a cap entrada de Mataró on posi “Mataró”. La presidenta del Consell comenta que tenim la Laia 

l’Arquera, que potser no és el nom però és tot un símbol de la ciutat amb un ADN molt mataroní. En tot cas 

es recull la demanda per veure’n la viabilitat.  

El representant de la Passió Infantil comenta que tenia moltes preguntes a fer però deixarà per al proper 

Consell.  

 

Sense més preguntes, la presidenta del Consell dóna per finalitzada la sessió.  

 

Acords i compromisos 

- Aprovar l’acta de la reunió del passat 30 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. 

- Revisar la proposta de gronxadors prevista pel Pati de Can Marchal de manera que es pugui ampliat 

l’edat dels usuaris.  

- Tractar els temes de les obres del Camí Ral i l’enllumenat de la plaça de Santa Anna en el proper Consell. 

- Reunir-se amb l’AVV Havana i Rodalies per tractar el tema de la instal·lació d’una escultura a la rotonda 

de Sant Simó i el tema del local. 

- Informar de la proposta de posar el nom de “Mataró” en una rotonda d’alguna de les entrades de Mataró 

per veure’n lla viabilitat. 

- Fer arribar els documents presentats a la reunió als membres del Consell 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic 

- Convocatòria reunió 1 de juny de 2021 

- Acta de la reunió del 3 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 

- Presentació adaptació canvi climàtic al Port de Mataró 
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Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 22.10 h. 

  

Presidenta del Consell Territorial    Secretària 

 

Núria Moreno Romero      Coral Mas Badia 

 

Mataró, 1 de juny de 2021 


