ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE CAMÍ DE LA SERRA, CIRERA, MOLINS I VISTA ALEGRE
Caràcter: Ordinària
Data: 17 de novembre de 2021
Hora inici: 19 hores
Hora final: 21.15 hores
Lloc: Centre Cívic Molins
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 de veïns de Vista Alegre

Vocal

Substituta de l’ Associació de veïns de Vista Alegre

Vocal

Representant de l’ Associació de veïns Vallveric

Vocal

Substituta de l’ Associació de veïns Vallveric

Vocal

Representant de l’Associació Bhai Nepal

Vocal

Representant de l’Associació de Barri Camí de la Serra

Vocal

Substitut de l’Associació de Barri Camí de la Serra

Vocal

Representant d’UD Cirera

Vocal

Representant del Grup Municipal PSC-CP

Vocal / Vicepresidenta

Representant del Grup Municipal Cs

Vocal

Representant del Grup Municipal ECPM-ECG

Vocal

Ciutadana PJ

Vocal

Ciutadà CF

Vocal

Ciutadà a proposta de presidència RS

Vocal

Elisenda Solé Català

Secretària
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S’excusen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell

Representant de l’ Associació de veïns de Vista Alegre

Vocal

Representant de l’ Associació veïnal de Molins

Vocal

Ciutadana a proposta de presidència ES

Vocal

No hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell

Representant de l’AMPA Maria Mercè Marçal

Vocal

Representant de l’AMPA Marta Mata

Vocal

Representant del Grup Municipal Junts per Mataró

Vocal

Representant del Grup Municipal ERC-MES-AM

Vocal

Convidats:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell

Laia de Balanzó. Cap de Secció Polítiques de Convivència /Oficina de
Convidada
Mediació / Oficina de Tinença Responsable i Benestar Animal
Eusebi Brossa. Tècnica de l'OMIC

Convidat

Eva Zambrana. Tècnica de l'OMIC

Convidada

Lídia Pérez. Cap del Servei de Mobilitat

Convidada

L’ordre del dia és:
1.

Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la sessió del Consell del 16 de juny de 2021

2.

Retorn àrea recreativa per a gossos del Parc de Nord

3.

La nova mirada de l’OMIC (Oficina Municipal de Informació al Consumidor) en l’atenció a les
persones consumidores.

4.

Nova ordenança de Mobilitat i l’anella ciclista

5.

Sobrevinguts

6.

Precs i preguntes

Desenvolupament de la reunió
1.

Aprovació i lectura, si s’escau, de l' acta de la sessió del Consell del 16 de juny de 2021

Es passa a aprovació de l’acta per assentiment.
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2.

Retorn àrea recreativa per a gossos del Parc de Nord

La vicepresidenta del CT recorda que el dia 23 de setembre es va fer una passejada al parc del Nord per
explicar el pre-projecte de la àrea recreativa per a gossos que s’ubicarà en aquest espai i que
posteriorment es va fer una reunió per donar a conèixer l’avant-projecte realitzat amb les aportacions
que van fer les persones que van assistir a la passejada.
La cap de l’ Oficina de Tinença Responsable i Benestar Animal explica que l’objectiu de fer les àrees
recreatives per a gossos és reorganitzar els espais i els usos que se’n fa d’ells i així intentar millorar la
convivència dels diferents col·lectius, tant per les persones que tenen gossos com per aquelles que
volen fer ús dels espais i no en tenen.
Es va fer un canvi al projecte inicial amb les aportacions que van fer les persones interessades i van ser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Més enllumenat d'accés i del perímetre
Tractament de la processionària dins el perímetre
Bancs i fonts
Mínim agility i en tot cas a un costat
Espais el màxim profunds possibles per córrer
Mantenir els passos i camins pels infants i famílies
Maximitzar l'espai / que no hi hagi zones estretes
Estudiar poder agafar talús del camp de futbol

Es pot trobar tota la informació a decidimmataro.cat/processos/espai recreatius per a gossos Mataró
2021-2023
El representant de l’ Associació veïnal de Molins pregunta si es faran més zones recreatives per a gossos
al territori del Consell i la vicepresidenta respon que de les 12 propostes existents, es preveu dur-ne a terme 5
al llarg dels propers dos anys però que s’anirà veient si cal més cobertura d’aquestes àrees.
La cap de l’ Oficina de Tinença Responsable i Benestar Animal diu que si hi ha propostes d’on ubicar
altres àrees que ara no estan contemplades es poden fer arribar aquestes aportacions a l’Oficina de
Tinença Responsable i Benestar Animal al correu benestaranimal@ajmataro.cat.
El representant de l’Associació Bhai Nepal proposa de fer itineraris establerts i senyalitzats a les afores
de la ciutat. El president del Consell respon que aquesta idea ja s’està treballant en els Plens.

3.
La nova mirada de l’OMIC (Oficina Municipal de Informació al Consumidor) en l’atenció a les
persones consumidores.
El tècnic i tècnica de l’OMIC expliquen que s’estan realitzant sessions informatives a tots els consells i
taules de participació de la ciutat, a més també volen reunir-se amb les entitats molt especialment amb
les associacions de veïns, per tal de donar a conèixer els serveis i els suport que ofereixen, i sobretot
posar en comú el nou projecte municipal que pretén orientar en aquells casos de dificultats en les
relacions de consum, principalment amb als col·lectius més vulnerables.
La finalitat que persegueix aquesta oficina és la lluita contra les desigualtats socials i superar situacions
de vulnerabilitat que crea el sistema en les relacions de consum. L'Administració ha de protegir i
protegeix a les persones consumidores oferint una atenció específica i preferent. Totes les diversitats
estan integrades en aquest nou projecte.
Es tracta d'una oficina propera que vol acompanyar a la ciutadania per aplicar polítiques d'igualtat de
forma coordinada.
Les associacions veïnals que ho desitgin poden posar-se en contacte amb l'OMIC per realitzar xerrades
específiques pels seus socis i sòcies.
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L'OMIC té un espai al web municipal, des d'on es pot accedir com a porta d'entrada als diferents serveis
i suport que ofereix. També s'encarreguen de derivar a les autoritats competents els casos que tracten,
si és necessari. Estaran amatents a totes les peticions i observacions que es derivin de la temàtica que
els ocupa.
El substitut de l’Associació de Barri Camí de la Serra proposa que els comerços que són un comerç
responsable se’l identifiqui amb un segell de qualitat. Se li respon que els que estan adherits a Sistema
Arbitral de Consum ja tenen aquest segell.
A la sessió del Consell s’ha entregat material en paper del programa de lluita contra les desigualtats en
la relacions de consum de l’OMIC (Oficina Municipal de Informació al Consumidor)
S’adjunta:
-

document resum Programa de lluita contra les desigualtats en les relacions de consum

-

document La nova mirada de l’OMIC en l’atenció a les persones consumidores: El programa
transversal de lluita contra les desigualtats en les relacions de consum

4.

La nova ordenança de Mobilitat i l’anella ciclista
Nova ordenança de Mobilitat

La cap de Mobilitat explica que les novetats de l’ordenança de mobilitat és fer especial atenció als
col·lectius més vulnerables, millorar la qualitat de vida i la salut de les persones, modernitzar la
normativa municipal, harmonitzar i ordenar els diferents usos de les vies i espais públics urbans,
tecnificar i digitalitzar la mobilitat i la seguretat viària, treballar per un model de mobilitat que
contribueixi al dinamisme econòmic. Es fa un repàs als diferents títols de que consta aquest document.
L’ordenança de Mobilitat entrarà en vigor a meitat de desembre de 2021 i s’editarà material explicatiu.
El president del Consell explica que es durar a terme una campanya de comunicació i promoció tant als
territoris, com a les escoles i instituts i comerços.
La representant de l’Associació de Barri Camí de la Serra comenta que els vehicles de mobilitat personal
caldria que portessin una identificació. La cap de Mobilitat respon que no se’ls hi pot exigir perquè la
normativa superior no ho permet, sinó que només fa una recomanació. El mateix passa amb el fet
d’estar assegurats.
El representant de l’ Associació veïnal de Molins pregunta perquè s’ha establert 15 dies per poder estar
estacionat abans que et retirin el vehicle, proposa allargar aquest temps. La cap de Mobilitat respon que
aquest temps permet actuar ràpidament en símptomes d’abandonament d’un vehicle. Són 15 dies a
partir que es detecta abandonament.

Anella ciclista
La cap de Mobilitat explica que el motiu de l’anell ciclista a Mataró és per l’emergència climàtica i pels
objectius europeus de reducció d’emissions de CO2.
Es vol que la distribució modal sigui invertida a la que hi ha actualment on tenen més pes els cotxes que
les vianants. Es pretén que més del 50% dels desplaçaments es facin a peu, amb bicicleta o amb
transport públic. Cal incrementar la demanda de mobilitat sostenible.
Es vol prioritzar als vianants i la seva seguretat per això les bicicletes no han d’anar per la vorera i sí
circular per la calçada, per això cal crear una xarxa directa, segura i còmoda.
Respecta a la pèrdua d’aparcaments, s’han buscat bosses d’aparcaments en diferents espais (se n’han
perdut 300 i s’han aconseguit 80 en aquestes bosses)
La Representant de l’ Associació de veïns de Cirera pregunta si hi hauran aparcament per bicicletes. La cap de
Mobilitat respon que s’habilitaran aparcaments a poc cost.
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La Representant de l’ Associació de veïns de Cirera comenta que hi ha barris de la ciutat poc connectats amb la
resta perquè el transport públic no es prou eficient. El president del Consell explica que hi ha una nova licitació de
transport públic per millorar la connexió.

La representant de l’Associació de Barri Camí de la Serra demana si es coneix la qualitat de l’aire a les
zones de intervenció; entén que es farà un seguiment i pregunta quins objectius de millora i en quins
terminis s’han plantejat. El president del Consell respon que sovint es fa aquest seguiment de la qualitat
de l’aire.
El representant d’UD Cirera comenta que hi ha punts pocs segurs per a que circulin les bicicletes.
El representant de l’Associació Bhai Nepal proposa que es podria dur a terme una acció de millora en l’eix de Via
Europa. També el fomentar el compartir cotxe, facilitar el contacte entre qui vulgui compartir-lo.
S’adjunta:

-

document de l’Ordenança de Mobilitat

-

document explicatiu de l’Anell ciclista: ampliació i interconnexió de la xarxa de carrils bici de Mataró

- plànol de l’anella ciclista

5.

Sobrevinguts

No n’hi ha
6.

Precs i preguntes

No n’hi ha

Acords i compromisos:
Aprovar l’acta de la sessió del Consell del 16 de juny de 2021
El 14 de desembre es celebrarà una sessió del Consell per tractar aquelles propostes de temes dels
membres del Consell i que no ha donat temps en aquesta reunió.
Documentació de la sessió:
-

Acta de la sessió del Consell del 16 de juny de 2021

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, 17 de novembre de 2021
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