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ACTA  DEL CONSELL TERRITORIAL DE CERDANYOLA 

Número sessió: 56

Caràcter: ordinari

Data: 5 d’abril de 2022

Hora: 19.00 hores

Lloc: Presencial – Espai Gatassa

Hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell: 

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

AMPA Camí del Cros (Iolanda López) Vocal

Grup Municipal PSC (José Antonio Ricis) Vocal

Grup Municipal En Comu Podem (Antonio Ruiz) 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

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

Associació Gent Gran Cerdanyola (Juan Flores Crespo) Vocal

Assoc. per la Cultura i la Cohesió Social Mataró Cultural Vocal

Col·lectiu de teatre EPMA  (Antoni Giménez) Vocal

Salesians Sant Jordi (Ramon Bosch) Vocal

Ciutadà escollit per la presidència (Juan de Maya) Vocal

Maria Beatriz Delgado Castro Presidenta

Àngels Castillo Campos Secretària 

També assisteixen: 

Nom: Càrrec

Lamin Contech Espai Jove Cerdanyola

Excusen la seva assistència: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell: 

AAVV de Cerdanyola (Javier Sánchez del Campo) Vocal

AEE Camí del Cros (Sergi Luque) Vocal
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Grup Municipal C’s Vocal

As. Dones de Cerdanyola (Raquel Fernández) Vocal

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

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

Ciutadà a títol individual (Raúl Yeste) Vocal

AAVV de Cerdanyola (S.LLanto) Vocal

As. Radio la Voz de Cerdanyola (Eva Sánchez) Vocal

Assoc. promoció negoci empresa Mataró (Lia) Vocal

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del Consell Territorial ordinari del dia 

8 de febrer de 2022

2. Debat i votació de les propostes pel pressupost participatiu

3. Horts Urbans

4. Precs i preguntes

19.15.- 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.  Avui hi ha un punt a tractar important que correspon a les propostes que el
consell territorial pot fer pels pressupostos participatius.

Punt 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del Consell Territorial ordinari del
dia 8 de febrer de 2022.
S’esmena l’acta modificant que el senyor Juan Francisco de Maya va excusar la seva absència a la
sessió anterior i no va ser recollit a l’acta.

No hi ha cap més esmena i s’aprova per unanimitat.

Punt 2. Debat i votació de les propostes pel pressupost participatiu

La secretaria del consell informa que s’han rebut quatre propostes que són les següents:
 PROPOSTA 1 Instalar un àrea de juegos infantiles en el Parc dels Garrofers
 PROPOSTA 2 Instalación de huertos urbanos en la zona del Sorrall
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 PROPOSTA 3 Rehabilitació de la Torre de Can Palauet situada en el barri de Cerdanyola
 PROPOSTA 4 Rehabilitación de la sala de actos del Institut Miquel Biada.

          Les respostes rebudes per part dels tècnics municipals en relació a la seva viabilitat són les
següents:
 Sobre la PROPOSTA 1 Instalar un àrea de juegos infantiles en el Parc dels Garrofers:

Totalment vàlida.
 Sobre la PROPOSTA 2 Instalación de huertos urbanos en la zona del Sorrall: 

Ens  indiquen  des  d'Espais  Públics  que  creuen  que  està  dins  d’un  sector  de
desenvolupament urbanístic i són entorns de BCIN (Torre de Can Palauet). Fins que el
planejament  no  estigui  aprovat  creuen  que  no  s’ajustaria  a  les  condicions  de  la
convocatòria. Per tant, davant del dubte, potser és millor optar per d'altres. 

S’amplia la informació des de urbanisme dient:
"Sí efectivament, es tracta d'una zona verda que encara no la tenim qualificada definitivament per
la Modificació de Pla general aprovada inicialment. També es cert que la preexistència de la Torre
de Can Palauet, element catalogat per Pla especial del patrimoni arquitectònic defineix una àrea
d'afectació al seu entorn que pot complicar des del punt de vista dels moviments de terra per crear
plataformes de conreu i del impacte paisatgístic. Es recomana esperar a l'aprovació definitiva, que
de moment no serà imminent,  i que sigui una ordenació posterior del sòl qualificat d'Equipaments
i Zones verdes que ordeni la implantació de l'activitat dels horts urbans."
 Sobre la PROPOSTA 3 Rehabilitació de la Torre de Can palauet situada en el barri de

Cerdanyola.
Ens indiquen des de diferents serveis que aquesta proposta no seria vàlida. L'edifici és de PUMSA
de manera que jurídicament es podria considerar que no és competència municipal. Així mateix es
tracta d'un BCIN, el màxim grau de protecció patrimonial, de manera que la intervenció que s'hi
pugui fer i els usos que es demanen, estarien condicionats per aquest fet. Finalment, si es convertís
en equipament públic amb els usos que es demanen, es comprometria el pressupost d'exercicis
futurs (criteri de no generar despeses de manteniment elevades).
 Sobre la PROPOSTA 4 Rehabilitación de la sala de actos del Institut Miquel Biada.:

Aquest edifici es traspassa a la Generalitat de manera que la inversió no es podria fer efectiva
perquè ja no seria de titularitat municipal.

A continuació es crea un debat  en el que intervenen diferents persones, algunes de les quals
mostren el seu disgust per no atendre totes les propostes.

El senyor Juan de Maya demana que dins el conveni que es faci amb la Generalitat, respecte al
Miquel Biada,  dons que es demani l’arranjament i utilització de la sala d’actes. La Presidenta
respon que ja ho te molt en compte el regidor d’ensenyament.

El  regidor  J.Antonio  Ricis,  en  relació  als  horts  urbans  suggereix  continuar  buscant  altres
ubicacions dins del barri. 

El senyor Antonio Ruiz lamenta que segons ell, no hagi voluntat política. Diu que els horts urbans
podríem fer-se en precari fins que es poguessin fer definitivament..

El  senyor  Salvador  Herraiz  intervé  per  dir  en  relació  als  horts  urbans  que  es  demani  a  la
Generalitat que es faci càrrec de la zona i així potser es desbloquejaria el tema.
El senyor Ricis li respon dient que la torre Palauet  és un BCIN i està molt protegit i el seu entorn
es podrà gaudir quan es desenvolupi.
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Afegeix que d’espais per fer horts urbans es poden buscar altres indrets en el mateix barri.

El senyor Domingo de la Ossa proposa que quan el regidor d’ensenyament vagi a negociar amb la
Generalitat el tema del Miquel Biada que potser seria bo aportar un document que recollís les
accions previstes a fer per part de les entitats del barri, així mostrar la necessitat de tenir la sala
d’actes arranjada.

El senyor Francisco Carneros  expressa que si hi ha altres llocs per fer horts urbans dons que es
facin. Però en quant a la zona del Sorrall demana que es netegi

Finalment, s’acorda que les propostes dels pressupostos participatius que s’enviaran són:

1) Instalar un àrea de juegos infantiles en el Parc dels Garrofers, conjuntament amb un àrea
de salut i un wc públic

2) Instalación de huertos urbanos dentro el barrio de Cerdanyola

Punt 3. Horts Urbans
Ha estat debatut àmpliament en el punt anterior

Punt 4. Precs i Preguntes
Queden pendents per la propera sessió. 

S’acaba la sessió a les 20.45 hores

Acords i/o compromisos:
1 Les propostes dels pressupostos participatius que s’enviaran són:

3) Instalar un àrea de juegos infantiles en el Parc dels Garrofers, conjuntament amb un àrea
de salut i un wc públic

4) Instalación de huertos urbanos dentro el barrio de Cerdanyola

Mataró, 5 d’abril de 2022.

Presidenta                                                                        Secretària 

Maria Beatriz Delgado Castro                  Àngels Castillo Campos
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