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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE CERDANYOLA  

Número sessió: 40 

Caràcter: ordinari 

Data: 10 de juliol de 2018 

Hora: 19 hores 

Lloc: Centre Cívic Cerdanyola 

 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Ciutadà a títol individual (Salvador Herraiz) Vocal 

Ciutadà escollit pel Consell (Juan de Maya) Vocal 

Ciutadà escollit pel Consell (Antoni Giménez) Vocal 

Asociación de Artistas FusionArte (Martha Cecília Terranova) Vocal 

Grup Municipal PPC (Juanjo Escámez) Vocal 

Grup Municipal VolemMataró (Ma Lluïsa Galera) Vocal 

AAVV de Cerdanyola (Javier Sánchez del Campo) Vocal 

Grup Municipal CiU (Dionís Fernández) Vocal 

Casa de Andalucía (Paco Luque) Vocal 

Grup Municipal PSC (José Antonio Ricis) Vocal 

Hermandad Divina Pastora  Vocal 

Grup Municipal C’s Vocal 

As. Cultural y vecinal Cerdanyola Directo (Julio Garrido) Vocal 

AMPA Escola Camí del Cros (Mercedes Peña) Vocal 

Associació Cultural de Cerdanyola (Pedro Barroso) Vocal 

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

Grup Municipal ERC (Eusebi Vidiella) Vocal 

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

Miquel Àngel Vadell President 

Cristina Iglesias Secretària accidental 
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També assisteixen: 

Albert Terrones Cap Secció Habitatge Ajuntament Mataró 

Mireia Andreu Directora Espai Gatassa 

Liliana Mercedes Baigorria CCOO 

  

Excusen la seva assistència:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Ciutadà a títol individual (J. H. T)             Vocal 

Parròquia M. Auxiliadora  Vocal 

Unió de Botiguers  Vocal 

Associació Gent Gran Cerdanyola Vocal 

Grup Municipal CUP (Carlos García) Vocal  

Ciutadà a títol individual (Raúl Yeste) Vocal 

Grup Municipal PxC (Rafael Pérez) Vocal 

Federación Entitades Andaluzas en Mataró (Benito Jurado) Vocal 

Associació Esportiva i de Lleure Cerdanyola  Vocal 

 

No assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Ass. de Ciutadans Guineans i Amics del Maresme Vocal 

Salesians Sant Jordi Vocal 

  

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del consell extraordinari del 15 de maig de 2018 i 
ordinari del 29 de maig de 2018. 

2. Pla Local d’Habitatge. Explicació dels ajuts a la rehabilitació. 

3. Programació de l’Espai Gatassa. 

4. Estat dels Pressupostos Participatius 2019. 

5. Informació sobre el Pla Director de l’Enllumenat Públic. 

6. Seguiment de demandes 

7. Sobrevinguts 

8. Precs i preguntes 
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S’acaba la sessió a les 21.25 hores

 

Acords i compromisos: 

1. Informar al Consell dels Indicadors de rendiment global de l’Espai Gatassa.
2. Enviar el mapa lumínic de la ciutat als membres del Consell Territorial de Cerdanyola.
3. Preguntar a Espai Públic per les actuacions de millora en l’enllumenat a l’Avinguda Gatassa i 

també el motiu pel qual no és 
sobre enllumenat si fins l’any 2024/2025 no està prevista la fase del Pla Director al barri de 
Cerdanyola. 

4. Facilitar als membres del consell el 
ciutat per aquest any 2018.

5. Demanar a la Policia el nombre de sinistres que hi ha a  l’encreuament del carrer Estadi amb 
el Camí del Mig per tal d’estudiar si hi cal una rotonda o algun altre element que millori la 
circulació.  

6. Incloure un punt en l’ordre del dia del proper Consell Territorial de Cerdanyola per parlar de 
la restauració del Tramvia número 4 i la seva ubicació al barri.

7. Demanar al Servei de Mobilitat que estudiïn la petició del canvi de recorregut de la línia 6 de 
MataróBus. 

8. Reiterar per tercera vegada a la Xarxa d’Equipaments Cívics que posin una cartellera a la 
plaça d’Isla Cristina.

9. Demanar que es posi un rètol de prohibit jugar a pilota a la Plaça d’Isla Cristina.
10. Demanar que es faci una neteja al Camí del Parc 
11. Preguntar al Servei de Mobilitat 

Carlemany ja que es perden dues places d’aparcament i no té cap sentit perquè no hi ha 
comerços. 

 

 

Mataró, 16 de juliol de 2018 

 

       President                                                              Secretària accidental

 

 

 

  

 

 

 

Miquel Àngel Vadell   
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hores 

Consell dels Indicadors de rendiment global de l’Espai Gatassa.
Enviar el mapa lumínic de la ciutat als membres del Consell Territorial de Cerdanyola.
Preguntar a Espai Públic per les actuacions de millora en l’enllumenat a l’Avinguda Gatassa i 

tiu pel qual no és convenient entrar una proposta de pressupostos participatius 
sobre enllumenat si fins l’any 2024/2025 no està prevista la fase del Pla Director al barri de 

Facilitar als membres del consell el Projecte de manteniment i millor
ciutat per aquest any 2018. 
Demanar a la Policia el nombre de sinistres que hi ha a  l’encreuament del carrer Estadi amb 
el Camí del Mig per tal d’estudiar si hi cal una rotonda o algun altre element que millori la 

Incloure un punt en l’ordre del dia del proper Consell Territorial de Cerdanyola per parlar de 
la restauració del Tramvia número 4 i la seva ubicació al barri. 
Demanar al Servei de Mobilitat que estudiïn la petició del canvi de recorregut de la línia 6 de 

Reiterar per tercera vegada a la Xarxa d’Equipaments Cívics que posin una cartellera a la 
plaça d’Isla Cristina. 
Demanar que es posi un rètol de prohibit jugar a pilota a la Plaça d’Isla Cristina.
Demanar que es faci una neteja al Camí del Parc Forestal i es retirin les deixalles.
Preguntar al Servei de Mobilitat si es pot eliminar la zona de càrrega i descàrrega del carrer 
Carlemany ja que es perden dues places d’aparcament i no té cap sentit perquè no hi ha 

President                                                              Secretària accidental 

   Cristina Iglesias Rabascall

Consell dels Indicadors de rendiment global de l’Espai Gatassa. 
Enviar el mapa lumínic de la ciutat als membres del Consell Territorial de Cerdanyola. 
Preguntar a Espai Públic per les actuacions de millora en l’enllumenat a l’Avinguda Gatassa i 

ent entrar una proposta de pressupostos participatius 
sobre enllumenat si fins l’any 2024/2025 no està prevista la fase del Pla Director al barri de 

Projecte de manteniment i millora dels paviments de la 

Demanar a la Policia el nombre de sinistres que hi ha a  l’encreuament del carrer Estadi amb 
el Camí del Mig per tal d’estudiar si hi cal una rotonda o algun altre element que millori la 

Incloure un punt en l’ordre del dia del proper Consell Territorial de Cerdanyola per parlar de 

Demanar al Servei de Mobilitat que estudiïn la petició del canvi de recorregut de la línia 6 de 

Reiterar per tercera vegada a la Xarxa d’Equipaments Cívics que posin una cartellera a la 

Demanar que es posi un rètol de prohibit jugar a pilota a la Plaça d’Isla Cristina. 
Forestal i es retirin les deixalles. 

si es pot eliminar la zona de càrrega i descàrrega del carrer 
Carlemany ja que es perden dues places d’aparcament i no té cap sentit perquè no hi ha 

Cristina Iglesias Rabascall 


