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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 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: 

Laura Seijo Elvira      Presidenta 

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 

 

 

La vicepresidenta del Consell excusa l’assistència de la presidenta Laura Seijo per indisposició. 

 

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

S’aprova l’acta de la reunió del passat 31 de març de 2021 per unanimitat. 

 

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

El regidor de Serveis, Sostenibilitat i Transició Ecològica, Xesco Gomar, comenta que han vingut a 

explicar com ha quedat la licitació del contracte de brossa i la implementació dels diferents serveis. 

Demana fer un seguiment i anàlisi de com funciona a mesura que va avançant la implementació per a poder 

donar un millor servei alhora que es posa a disposició del Consell per a qualsevol dubte, queixa o 

suggeriment.  

 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. 

El passat 1 de juny es va iniciar  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 principal canvi recau en el nombre de freqüències d’escombrada que, en el cas de Pla d’en Boet serà de 

cada dia de l’any, inclosos festius; i a Peramàs, serà alterna dia sí dia no, inclosos festius. Pel que fa al 

servei de repàs de papereres serà de 6 dies a la setmana a Pla d’en Boet  i Ronda O’Donnell. També 

comenta els serveis d’escombrada mecànica, aiguabatre mixt, neteja punts negres, neteja amb aigua 
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pressió, reforç temporada caiguda de fruita, buidat de papereres, neteja de platges, recollida selectiva, 

neteja de contenidors... Alguns d’aquests serveis són nous, altres s’incrementen i alguns es mantenen igual. 

La representant de l’AVV Peramàs-Esmandies pregunta si el fet que la recollida de voluminosos ja no serà 

cada dia en un barri diferent és perquè no ha funcionat. En Joan Campmajó comenta que no s’han entès 

prou bé i s’han convertit en un dels principals problemes ja que hi ha voluminosos al carrer a totes hores. 

Si es limita la recollida a domicili prèvia demanda, i s’aplica l’ordenança en cas d’incompliment, pensem 

que podrem millorar la situació. 

Per últim pregunta pel tema de la retirada d’herbes a Mataró. Fa anys es va prohibit l’ús de l’herbicida 

glifosat per l’elevada toxicitat; s’entén doncs que s’utilitzaran elements mecànics o també es podria 

aconseguir canviar aquella idea de què les herbes són brutícia i pensar que formen part de la natura. En 

Joan Campmajó confirma que evidentment el glisofat està prohibit i es farà de forma mecànica.  

La MDM comenta que al voltant de l’edifici de vidre s’ha de passar ajupit per sota els arbres i fins fa poc, a 

l’escola Camí del Mig, al passeig de Pau Clarís, la zona enjardinada estava plena d’ortigues. Pregunta si tot 

això també es tindrà en compte. El sr. Campmajó comenta que són dos serveis diferenciats; una cosa és 

l’arbrat que es fa des de jardineria i l’altra la retirada d’herbes del paviment. 

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

 

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

La vicepresidenta del Consell, la sra. Sarai Martínez, presenta la Laia Carbonell que ve 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. 

L’APR comenta que hi ha pisos que són de bancs, altres els hauran comprat empreses especuladores, i 

pregunta si també podran obtenir tots aquests beneficis. La sra. Laia Carbonell comenta que no, que només 

està pensat per propietaris particulars, no empreses. 

Es farà arribar presentació als membres del Consell. 

 

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. S’ha fer un estudi per detectar usos consolidats de correcan, possibles 

propostes d’ubicació...  
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No totes les àrees recreatives són iguals; n’hi ha de més complicades, com les del centre, que compta amb 

espais més reduïts. Per tant, no totes seran iguals i el disseny i elements que incorporaran aniran en funció 

d’aquest espai.   

En l’àmbit d’aquest Consell Territorial s’han detectat dues ubicacions; una no acaba d’agradar per la 

proximitat de veïns i l’altra no tindria tanta afectació però, en tot cas, es porta aquí per compartir i poder 

decidir entre tots. 

La sra. Anna Guitart, tècnica de la secció de jardineria, presenta un document que conté 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. Per una banda, la plaça de Catalunya, que no acaba d’agradar per la proximitat en els 

edificis i la composició de la plaça que es troba dins de tota una sèrie de blocs i els sorolls poden ser més 

accentuats. L’altra espai està situat al final del carrer Castaños tocant a Torre Llauder; és un espai que ja 

s’està utilitzant per aquest ús i el que es faria seria dotar-lo de l’equipament corresponent: fonts, bancs, 

papereres... 

La representant de l’AVV Pla d’en Boet comenta que cal buscar un espai de participació en els Consells; 

caldria fer un consell informatiu i un altre de participatiu, doncs sempre es queden amb poc espai per 

expressar les seves opinions.  

La secretària del Consell comenta que justament se’ls vol proposar crear una taula de treball o un espai de 

treball extern al Consell, amb les persones interessades, ja siguin del Consell o de fora, per poder treballar 

el tema, analitzar-lo, anar a buscar els agents implicats, visitar les zones in situ... i trobar l’opció més 

consensuada. 

La representant de l’AVV Pla d’en Boet comenta que li sembla bé que s’hagi portat aquesta proposta aquí i 

ho comentaran a l’entitat; la representant de l’AVV Peramàs Esmandies també diu que ho comentarà amb 

l’AVV i després ens faran el retorn. La sra. Laia de Balanzó comenta que se’ls enviarà la presentació 

perquè en puguin parlar entre els membres de l’entitat. 

La representant de l’AE Boet Mataró proposa una altra ubicació: entre el camp de la Juventus i la Masia 

Can Boet; comenta que és un espai més gran, queda més apartat i ja s’utilitza per aquest ús. El lloc que es 

proposa està massa a prop dels pisos i pot generar problemes pel tema dels sorolls, olors... La sra. Marta 

Guitart explica que ja van estar mirant aquest espai; diu que la petició inicial que tenien era ubicar-lo dins 

de la Pollancreda però hi havia un problema patrimonial (al subsòl hi ha restes romanes catalogades i tenen 

la màxima protecció) i el més proper que van considerar va ser el proposat. Comenta que a Can Boet també 

pot ser una bona alternativa sempre que hi hagi consens entre els veïns. 

La regidora Elizabet Ruiz comenta que aquesta setmana també els ha arribat la proposta de Can Boada com 

a possible ubicació i demana comentar-ho sobretot als membres de l’AVV Peramàs Esmandies per 

proximitat. La representant de l’AVV Peramàs Esmandies ho proposarà a l’entitat. 

També demana si coneixen entitats animalistes ens faci arribar els contactes per poder comptar amb la seva 

opinió. 

La representant de l’AVV Pla d’en Boet comenta que també tenen la reivindicació de la platja de ponent 

per a gossos, doncs l’AVV no ha tingut l’oportunitat d’opinar sobre aquesta ubicació. El lloc escollit 

consideren que no és l’adequat i demanen a la regidora Elizabet Ruiz que es repensi la ubicació. No estan 
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en contra d’utilitzar un espai de la platja per a mascotes, però no aquest donat que és una platja molt petita, 

molt freqüentada per famílies, sobretot provinents dels barris de Cerdanyola, Peramàs, Boet i el Rengle, 

que hi van a peu. La representant de l’AE Boet Mataró afegeix que ara a l’estiu també és molt aprofitada 

pels nanos que fan casals i campus esportius. 

La regidora Elizabet Ruiz explica que justament ahir ja es van reunir amb ells i ja se’ls va argumentar el 

perquè d’ubicar l’àrea allà. Igualment avui els serveis tècnics s’hi ha desplaçat i en breu tindran notícies.  

La representant de l’AVV Peramàs Esmandies diu que tampoc els agrada gens la ubicació d’aquesta platja; 

és la sortida natural dels nostres barris, queda totalment descentrat dels altres barris i proposa una ubicació 

més cèntrica, a l’altra banda del port, per exemple. Estan completament d’acord amb el que ha exposat la 

representant de l’AVV Pla d’en Boet i la majoria d’entitats veïnals que van signar el manifest. 

Es farà arribar presentació als membres del Consell. 

 

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.  

La representant de l’AE Boet Mataró comenta que la neteja dels voltants de Torre Llauder continua molt 

bruta. Afegeix que hi ha moltes rates entre la part del pavelló, la petanca i el camp de futbol. 

 

7. Sobrevinguts 

Aparcament de motos a plaça Catalunya 

Uns veïns de plaça Catalunya demanen posar un aparcament de motos a la part de dalt de plaça donat que 

sempre hi ha motos aparcades entre cotxe i cotxe i això fa perdre aparcaments de cotxes. Ens passen fotos 

on això es fa palès. 

Des del servei de mobilitat no tenen cap inconvenient en crear aquest aparcament per motos però demanen 

ser consensuat i validat al Consell, i sobretot per l’AVV de Peramàs Esmandies que és la més afectada. 

La representant de l’AVV Peramàs Esmandies comenta que hi ha diversos aparcaments de motos en 

aquesta plaça, sobretot a la banda de baix. Tot i així, ho traslladarà a l’entitat per què es valori, ho aniran a 

mirar in situ i ens faran retorn. La resta de representants recolza la decisió que prengui l’entitat. 
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8. Precs i preguntes 

Botellon 

La representant de l’AE Boet Mataró comenta que ara que s’ha tret el toc de queda hi tornar a haver molt 

de botellon al barri de Pla d’en Boet, sobretot a la zona dels jardins dels pisos blancs, davant del pavelló... 

Es deixa brutícia, salten per sobre els cotxes, salten a dintre el pavelló... Els veïns truquen a la policia però 

no hi van; es demana que hi vagin a donar una volta per allà a la nit.  

Anella ciclista 

La representant de l’AVV Peramàs Esmandies comenta que el tram de l’anella ciclista que ens afecta, el 

que passa per la ronda O’Donnell, havien dit que el primer trimestre de l’any començaria i encara no s’ha 

fet res. Pregunta si se’n sap alguna cosa de quan començaran les obres. Ho consultarem. 

Petites incidències  

Des de l’AVV petites incidències que afecten a la seguretat del vianant, forats al terra, rajoles aixecades, ... 

Normalment fem coses més de neteja amb l’aplicació Mataró Neta o Bústia Ciutadana i tenim un parell de 

requeriments que es van fer en data  26/04 i encara no hi ha hagut resposta ni actuació ni res... Ens passarà 

còpia del requeriment perquè en puguem fer seguiment. 

Amiant  

La representant de l’AVV Pla d’en Boet pregunta sobre el tema de l’amiant. Va sortir una llei que obligava 

als ajuntaments a fer un cens de tot l’amiant que hi ha a cada ciutat. Pregunta si Mataró l’ha fet? I com 

s’abordarà el tema, com s’ajudarà a les comunitats... Hi ha veïns que el volen treure però val molts diners i 

s’hauria de buscar recursos per poder subvencionar i anar traient ja que es un tema de salut pública. La 

vicepresidenta del Consell comenta que la llei va sortit fa un mes aprox i donaven una transició d’almenys 

any durat el qual s’havien de fer diferents passos, entre ells aquest cens; sobretot parlaven d’equipaments 

públics però consultarem com està el tema i si cal portarem algú en el proper Consell. 

Vehicles abandonats 

La representant de l’AVV Pla d’en Boet comenta que ja ha sortit la normativa de què els cotxes han d’anar 

rotant i com a molt poden estar 15 dies aparcats allà mateix sinó s’actuarà. Pregunta com es controlarà 

exactament els dies que un cotxe porta aparcat allà i, en cas d’estar hospitalitzat, de vacances o altres 

situacions, com ho es gestionarà.  

La vicepresidenta del Consell comenta que encara no està aprovat i s’està valorant, per aquesta alarma 

social que s’ha creat, poder ampliar-ho a 30 o 60 dies. En tot cas, primer s’aixecaria una acta i es notificaria 

a l’interessat moment en què podria donar les explicacions oportunes. 

La representant de l’AVV Peramàs Esmandies comenta que en comptes de regular això dels 15 dies potser 

seria més senzill atendre bé les queixes de la gent que truca denunciant que un cotxes porta allà més de 2 

mesos amb signes evidents d’abandonament (vidres trencats, rodes punxades, retrovisor trencat, brutícia...). 

Quan s’ha fet alguna denuncia d’aquest tipus la resposta ha estat que l’única manera que el podrien treure 

és si s’empenyés al mig del carrer de manera que pertorbés el transit o se li calés foc.  

Inspecció casa de massatges 

La representant de l’AVV Pla d’en Boet comenta que a la Ronda de Francesc Macià es va tancat una casa 

de massatges que era un prostíbul i resulta que s’ha tornat a obrir (han canviat el rètol i ara fan massatges 

als peus) i hi ha sospites de què hi continua havent prostitució. Es demana inspecció. 
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Inseguretat  

La representant de l’AVV Pla d’en Boet pregunta què passa amb la policia municipal que no funciona, el 

torn de nit tampoc, cada dia s’escolten temes sobre inseguretat a tots els mitjans... Personalment no hi ha 

aquesta percepció de què Mataró sigui una ciutat tan insegura però preocupa molt que s’està creant un 

ambient en plataformes i col·lectius que generen alarma. Demana portar al proper Consell dades reals de 

com està el tema i actuacions de l’Ajuntament. 

Mur del Port de Mataró 

La representant de l’AVV Pla d’en Boet  comenta que ha sentit que hi ha hagut canvis pel que fa a les 

mides del mur que s’està construint al port. Demana informació de com està el tema. La secretària del 

Consell explica que aquest tema es va tractar en el Consell del Centre la setmana passada, on va venir la 

gerent del port i ja els passarà el que es va recollir a l’acta.  

Festes barri Peramàs Esmandies 

La representant de l’AVV Peramàs Esmandies aprofita per convidar tothom a les festes del barri els dies 

18, 19 i 20 de juny. 

 

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

 

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. 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7CXWLL3NRD2XHZBU4FCQ764A Data i hora 12/01/2022 08:30:20

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per MARIA CORAL MAS BADIA

Signat per SARAI MARTINEZ VEGA (Regidora Promoció I Polítiques D¿habitatge)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7CXWLL3NRD2XHZBU4FCQ764A Pàgina 8/8

 

 

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

- 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 

 

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 


