ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE CERDANYOLA
Número sessió: 55
Caràcter: ordinari
Data: 8 de febrer de 2022
Hora: 19.00 hores
Lloc: telemàtic
Hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell:

As. Murciana Virgen de las Maravillas (Domingo de la Ossa)

Vocal

AEE Camí del Cros (Sergi Luque)

Vocal

AMPA Camí del Cros (Elida Rodriguez)

Vocal

AAVV de Cerdanyola (Javier Sánchez del Campo)

Vocal

Grup Municipal PSC (José Antonio Ricis)

Vocal

Grup Municipal En Comu Podem (Antonio Ruiz)

Vocal

Grup Municipal C’s (Cristina Sancho)

Vocal

Ciutadà a títol individual (Salvador Herraiz Moya)

Vocal

Grup Municipal ERC (Eusebi Vidiella)

Vocal

As. Cultural de Cerdanyola (Pedro Barroso)

Vocal

Ciutadana a títol individual (Cecília Roncero Nieto)

Vocal

Assoc. promoció negoci empresa Mataró (Lia)

Vocal

Maria Beatriz Delgado Castro

Presidenta

Àngels Castillo Campos

Secretària

També assisteixen:
Nom:

Càrrec

Elizabet Ruiz

Regidora delegada d´Espai Públic i Equipaments
Municipals i Gent Grant Activa

Lluís Gibert

Director/a de Transició Ecològica, Sostenibilitat i
Espai Públic

Esther Merino

Director/a de Serveis I

Maria Gil

Cap de Servei de Benestar Social

Anna Guitart

Tècnic/a mitjana Secció Jardineria
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Clara Aurora Rodríguez

Psicòloga

Raquel Compta

Directora AMSA

Eduard Cot

AMSA

Joan Campmajó Sebastià

Director de Projectes Estratègics

Mei Ros

Cap de Projectes Transversals. Agència de Suport i
Serveis a les Entitats
Espai Jove Cerdanyola

Lamin Contech
Excusen la seva assistència:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell:

Associació Gent Gran Cerdanyola (Juan Flores Crespo)

Vocal

Ciutadà a títol individual (Raúl Yeste)

Vocal

AAVV de Cerdanyola (S.LLanto)

Vocal

As. Radio la Voz de Cerdanyola (Eva Sánchez)

Vocal

C.C.A.Hermandad Ntra. Sra. del Rocío Divina Pastora

Vocal

Salesians Sant Jordi (Ramon Bosch)
No assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell:

Ass. de Ciutadans Guineans i Amics del Maresme

Vocal

Casa de Andalucía

Vocal

Grup Municipal Junts x Mataró

Vocal

Parròquia M. Auxiliadora

Vocal

Assoc. per la Cultura i la Cohesió Social Mataró Cultural

Vocal

As. Dones de Cerdanyola (Raquel Fernández)

Vocal

Ciutadà escollit per la presidència (Juan de Maya)

Vocal

Col·lectiu de teatre EPMA (Antoni Giménez)

Vocal

Ass. C. Recreatiu Casal del Barrio (Fco. Carneros)

Vocal

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del Consell Territorial
ordinari del dia 14 de desembre de 2021
2. Manteniment i millora de la calçada de la via pública 2022
3. Parcs de salut
4. Sobrevinguts
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5. Precs i preguntes
19.05.- Comença la reunió del Consell Territorial (CT)
La Presidenta del CT agraeix l'assistència, el temps i la implicació dels assistents en les diferents
accions i projectes. Fa referència a la proposta sorgida del Consell per posar el nom de Remigio
Herrero a la pista poliesportiva i informa que va ser aprovat pel Ple del Consistori.
Punt 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del Consell Territorial ordinari del
dia 14 de desembre de 2021.
No es presenta cap esmena i queda aprovada per unanimitat.
Punt 2. Manteniment i millora de la calçada de la via pública 2022
Assisteix per explicar aquest punt el senyor Lluís Gibert, Director/a de Transició Ecològica,
Sostenibilitat i Espai Públic. I també la regidora Elisabet Ruiz qui comença dient que estan
presentant aquest projecte executiu a tots els òrgans participatius, te una base pressupostària de
800.000 € aproximadament. Es realitza pavimentació i també passos elevats.
El senyor Lluís Gibert explica que aquest és un projecte d’abast municipal, a partir d’ara es farà
millores des del punt de vista de l’accessibilitat, asfaltat i passos elevats. És per a tota la ciutat.
Els recursos estan distribuïts en diferents actuacions per tota la ciutat. Aquesta obra està molt
repartida però l’han agrupat en quatre fases. La primera comença al carrer Galícia a partir del
catorze de febrer. Gairebé 220.000 serà per fer passos elevats. La resta són reforç de la calçada.
En el cas de Cerdanyola, el carrer Lluís el Piatós i el carrer Provença s’arranjarà la calçada,
s’asfaltarà. També es farà un pas elevat per equilibrar els nivells de la vorera, serà a l’inici de
Lluís el Pietós.
També la Plaça Vives i Tutó. Del dia disset al vint-i-dos farien aquest arranjaments a Cerdanyola.
Seran obres molt ràpides. La segona actuació del barri serà al carrer Provença, farem treballs d’
asfaltat, serà cap a el dia setze de febrer.
Javier Sánchez del Campo diu que el pla d’obres és molt modest pel barri de Cerdanyola, li
sembla molt poc. Reivindica adecentar la vorera de l’Avinguda Gatassa a tocar del parc de
Cerdanyola que fa temps ho reclama. Troba a faltar fer un pas elevat al carrer Carlemany.
Respecte al carrer Provença resulta que no te voreres, diu que nomes amb l’asfaltat no se
soluciona el problema, potser algun dia caldria ampliar. Diu que s’han sacrificat places per
l’anella verda i reclama que s’ampliïn les voreres als carrers de Cerdanyola.
La regidora Ruiz, reconeix que per Cerdanyola pot resultar modesta l’actuació però que estan
paral·lelament treballant en un altre projecte que presentaran a final d’any, ara està en fase de
licitació, ascendirà a 2.300.000€ i es contemplen altres vies. Contempla Avinguda Gatassa, carrer
València i altres. Informa que si es presenta una demanda/proposta per part de la ciutadania , que
se valorarà.
Lluís Gibert explica que el segon projecte està en fase inicial administratiu per això encara no es
pot presentar. Moltes de les demandes que se estan recollint quedaran incloses.
Antonio Ruiz, reafirma la mateixa reivindicació de la vorera de l’Avinguda Gatassa a l’alçada de
l’Auditori.
Sergi Luque, demana passos elevats a la Ronda Josep Tarradellas i també a la Ronda del Cros.
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Punt 3. Parcs de Salut
La regidora Elisabet Ruiz, vol compartir les ubicacions. Fa temps que estan treballant.
Corresponen als pressupostos participatius però que s’han ampliat. Per exemple a Ronda Josep
Tarradellas van valorar posar un parc de Calis tènia.
El pressupost ascendeix a uns 380.000€
L’Anna Guitart explica que els espais de Cerdanyola seran: el Parc de Cerdanyola, el Passeig de
les escoles (darrera Camí del cros), la Plaça Canyamars i la Ronda Josep Tarradellas on s’ubicarà
un Calistènia; es posarà arbrat i llums, tot el voltant quedarà endreçat.
Sergi Luque, Javier Sánchez del Campo i Pedro Barroso feliciten l’actuació.
Cristina Sancho, reclama els fondos New Generation els quals s’han d’executar en el 2022, però
com no hi ha res previst segons la seva informació dons no seran aprofitats. Pregunta si hi ha
algun projecte previst.
La regidora Bea Delgado, informa que s’estan fem projectes amb recursos que arriben de la
Diputació.
La regidora Ruiz informa que des de el seu departament sempre es te en compte la possibilitat de
preveure projectes pel futur, així ho van fer amb les plaques solars de la Pista Poliesportiva de
Cerdanyola.
La regidora Ruiz s’acomiada agraint la implicació.
Punt 4. Sobrevingut: Informació projecte Papallona
Tot i no ser a l’ordre del dia, s’inclou la informació de projecte Papallona.
Esther Merino explica que és un projecte de transformació dels serveis socials. És un departament
amb molts treballadors, en els que hi ha molts serveis, hi ha més de cent treballadors, a demés dels
treballadors del capítol II. Es vol fer una prova pilot en un territori per assegurar l’èxit.
Passa a explicar el marc del projecte. La crisi econòmica, social i sanitària ha fet que la desigualtat
creixi. S’ha estat reactius i no pas proactius. Tenien un model molt tècnic que va ser imitat per
altres municipis. No hem fet polítiques preventives i ens hem dedicat més a cobrir necessitats. La
demanda durant la pandèmia s’ha incrementat moltíssim. Ara, ens plantegem un model
comunitari. Aquest pla comunitari lliga amb el que la Generalitat va alinear.
Les palanques son la aproximació al territori, amb equips pluiriespecialitzats. La bretxa digital,
alleugerar els tràmits, la interoperabilitat administrativa i aplicatius interns de millora.
Per tant, el nou model metodològic es basa en: la intervenció comunitària, atenció centrada en la
persona, integració social sanitària, infraestructura ètica, innovació, coneixement i comunicació.
També crearen un laboratori social, la infraestructuraètica. Ho vinculem amb els ABS. Crearem
un Comitè de saviesa. El projecte pilot es farà a Rocafonda. L’equip el formen vuit professionals
que ja tenien en el territori. En definitiva serà un canvi de model. Ens volem relacionar amb el
territori i la ciutadania des del carrer, sortint dels despatxos. Volem implicar el teixit associatiu,
amb un model de governança comunitària.
Torn d’intervencions:
Cristina Sancho, diu que se’ls va informar que començaria al setembre i encara no s’ha
començat, segons se’ls va dir en comissió. Pregunta quan es podrà fer a Cerdanyola.
Esther Merino diu que s’ha començat a Rocafonda, i que en el 2023 es preveu replicar-ho en
altres territoris.
Antonio Ruiz, considera un bon projecte, afegeix que falten mitjans i sobretot que no hagi tanta
burocràcia, sobretot amb el desconeixement de les noves tecnologies. A més que els serveis
socials siguin un dret.
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Javier Sánchez del Campo, diu que és innovador. Li agrada la divisió del territori segons les
ABS de salut. Pregunta on s’ubicarà el laboratori. Pregunta com s’integra el projecte Gàbius.
Esther Merino, diu que el laboratori estarà en el Centre Cívic de Rocafonda, però es plategen
poder estar a la via pública. En relació al projecte Gàbius està molt vinculat amb la digitalització i
la intel·ligència artificial.
Punt 4.1. Sobrevingut: Informació finalització obres Ronda Bellavista
La directora d’AMSA explica que el dipòsit ja està acabat. El parc queden unes grades i algun
llum, la part de la ronda també s’ha acabat la vorera i falta l’asfaltat i pintar els aparcaments. La
última setmana de febrer és la idea d’acabar-ho definitivament.
Torns d’intervencions:
Javier Sánchez del Campo, proposa una visita guiada per veure l’estat de les obres.
La directora respon que no hi ha problema a fer la visita. Però la qüestió d’atendre suggeriments a
aquestes alçades serà difícil ja que s’han anat ajustant totes les propostes que els han arribat.
Senyor Eusebi Vidiella, diu que al carrer Garrotxa confluència Ronda Bellavista hi havia un
mirall que ajudava a comprovar els cotxes que pujaven des de Puig i Cadafalch. Aquest mirall ha
desaparegut i voldria que es recuperés.
Se li respon que ho miraran i es tornarà a reposar.
Crsitina Sancho, explica que el projecte ho està finançant AMSA i que la seva economia és
preocupant.
La directora d’AMSA respon que és lògic que ho executi AMSA perquè tot el que està fent
entrava en la licitació.
El regidor Ricis, diu que aquest no és el foro per parlar d’economia, que sembla el Ple.
Punt 5. Precs i Preguntes
La secretària del consell, l’Àngels Castillo, explica que a petició del senyor Javier Sánchez del
Campo ens ha fet arribar una petició relacionat amb la brossa i neteja viària. Ens ha demanat
crear un grup de seguiment per fer aportacions sobre observacions que vegin en el barri. És per
aquest motiu que assisteix al consell el senyor Joan Campmajó, Director de Projectes Estratègics.
Joan Campmajó, diu que no hi cap inconvenient, l’únic requisit és que hagin com a màxim entre
quatre i cinc persones del Consell Territorial, el grup hauria de estar presidit pel regidor Xesco
Gomar. La periodicitat seria cada mes i mig o dos mesos. La secretària es designa a la mateixa
secretària del Consell Territorial. El tema o funcions del grup seria bàsicament fer el seguiment de
la neteja del propi barri.
Es demana que Javier Sánchez del Campo doni els noms de les persones que han de ser-hi en
aquest Grup de treball.
Javier Sánchez demana que hagi un representant de la empresa de neteja, però se li respon que ja
està constituït un Grup de Seguiment on hi ha representants de l’empresa on es fa seguiment del
contracte.
Joan Campmajó diu que no sap si avui ja queda constituït el grup.
La secretària explica que avui no queda constituït aquest grup. En el proper Consell han de portar
els noms exactes de les quatre o cinc persones que formaran part, o bé que li facin arribar per
correu la petició. S’aprovarà la seva constitució quedant constància de qui forma part, i com
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aquest grup surt del consell haurà de donar explicacions cada vegada que es reuneixi en el següent
consell territorial que se celebri.
La senyora Cristina Sánchez, fa referència a un comentari del regidor Ricis explicant que a ella
li sembla desafortunat que se li hagi dit que la seva intervenció semblava el Ple.
El senyor Ricis se reafirma en que la comptabilitat d´AMSA no és el lloc on qüestionar-la.
Es crea un debat entre els dos regidors que acaba amb la intervenció de la Presidenta.
Pedro Barroso, felicita als membres del consell per haver aconseguit que la Pista Poliesportiva
tingui el nom de Remigi Herrero que va ser una proposta nascuda en aquest consell.
Salvador Herraiz, demana aportacions positives en el consell per part de tothom.
Se segueix amb més preguntes que ha fet arribar el senyor Javier Sánchez del Campo i que se li
dóna la resposta a gairebé totes elles:
Ruegos y preguntas para el Consell del 8 de febrero de 2022
Presentadas por Javier Sánchez de la AVV Cerdanyola
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Parque Ronda Bellavista: previsiones de finalización de las obras.
Resposta:
A la sessió d´avui mateix s´ha respost. Es preveu que s’acabi la última setmana de febrer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pilona móvil de la calle Rosellón: previsiones de reparación
Resposta.
Començaran a instal·lar els equips a les pilones de Rosselló el 7 de febrer, podent estar en
servei en un parell de setmanes inclús es podria escurçar el termini, però per si de cas millor
plantejar aquest termini de 15 dies.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Caga Tió comercial en Cerdanyola, informe de resultados.
Resposta:
Enviarem l’Informe per correu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------La Fundació Guifi.net desplegará y facilitará la instalación de su red en el municipio de Mataró
de forma coordinada con los servicios técnicos municipales.
Estos equipamientos son: el Centro Cívico Rocafonda, el Centro Cívico Cerdanyola y el edificio
de Tres Roques.
Añadir Espai Gatassa
El desplegament d’aquesta infraestructura no implica prestar cap servei addicional a
l’equipament, ni wifi a l’interior de l’equipament ni al voltant d’aquest. Es tracta d’ampliar
cobertura a la ciutat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Solar de Can Miralles: des de l’Ajuntament s’ha decidit deixar-lo provisionalment com
aparcaments de cotxes fins que se’n determini un nou us.
Propuesta de actuación:
Reurbanizar la zona ampliando aceras.
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Quitar coches que actualmente apacan sobre las aceras en las calles adyacentes al solar y
colocar pilonas en ellas.
Asfaltado e iluminación del nuevo aparcamiento
Resposta:
Es tindrà en compte totes les propostes. De fet, es fa pàrquing provisional de vehicles per tal
que no aparquin a les voreres.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mataró recibe 1,4 millones de euros por impulsar su comercio
Actuaciones en Cerdanyola.
Aquest import i les actuacions que es facin seran per tota la ciutat. No hi ha distribució per
barris
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Placas solares en el tejado del Polideportivo: previsiones de instalación
Enviat correu a en lluís Gibert el dia 30 de gener
Aquesta setmana està prevista l’obertura de pliques per a la contractació de la instal·lació
de plaques fotovoltaiques a la coberta de la pista de Cerdanyola. Confiem que el dia 8
tinguem una proposta d’adjudicació feta. Informarem sobre la previsió de calendari en
funció de l’adjudicació.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Grupo de Trabajo sobre el seguimiento de la limpieza en el barrio.
Previsiones de constitución.
Es crearà el grup de seguiment de la Neteja Viària, amb 4/5 persones màxim. Es reunirà
enre un mes i mig i dos mesos i donarà compte en la següent sessió del Consell Territorial.
Estarà `residit per regidor Xesco Gomar.
S’acaba la sessió a les 21.25 hores
Acords i/o compromisos:
1 Acordar amb AMSA una visita al nou Parc de la Ronda Bellavista
2 Enviar l’informe del tió Comercial per correu

Mataró, 8 de febrer de 2022.
Presidenta

Secretària

Maria Beatriz Delgado Castro

Àngels Castillo Campos
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