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INFORME ANUAL ANY 2017 

CONSELL DE CERDANYOLA 
 

Nombre de sessions realitzades: 6 sessions 

Mitjana de participació (en tant per cent i en funció dels nomenats):  60 %  

Sessió 29 65%  

Sessió 30 58% 

Sessió 31 ext 46%  

Sessió 32 69% 

Sessió 33 ext 65% 

Sessió 34 57% 

Temes tractats (en funció dels ordres del dia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 29 (21/02/2017) – ordinària: 

- Informació de l’obra de renovació de la xarxa de clavegueram a la Ronda de Josep Tarradellas 

- Programació 2n trimestre Espai Jove Cerdanyola 

- Actuació integral al barri de Cerdanyola 

- Memòria 2016 i Pla Anual 2017 

- Procés participatiu: debat sobre educació a Mataró 
 

Sessió 30 (25/04/2017) - ordinària: 

- Programa estratègic de civisme, qualitat de la via pública, i millora de la selectiva 

- Pla d’usos pista coberta 

- Presentació dels pressupostos participatius 

- Renovació dels membres del Consell 

 

Sessió 31 (13/06/2017) - extraordinària: 

- Monogràfic sobre neteja, residus i replantada d’arbrat 

 

Sessió 32 (20/06/2017) - ordinària: 

- Debat de propostes i Acord de les dues propostes del Consell Territorial per al pressupost participatiu 

del 2018 

- Presentació del projecte de la Unitat de Seguretat i Convivència 

- Valoració activitats Espai Gatassa 

 

Sessió 33 (17/07/2017) - extraordinària: 

- Tractar els incidents ocorreguts al barri de Cerdanyola durant el cap de setmana 

 

Sessió 34 (10/10/2017) – ordinària: 

- Presentació dels membres del consell representants d’entitats després del procés de renovació. 

- Escollir el representant del Consell Territorial de Cerdanyola al Consell de Ciutat.  

- Estat procés Pressupostos Participatius. Fase Valoració. 

- Informar del CUAP d’Urgències del Camí del Mig. 

- Pla Integral de Cerdanyola. Informació sobre grups / taules de treball. 

- Informacions diverses: Mostra d’Entitats de Cerdanyola el 15 d’octubre / Conveni del Centre de 

Documentació Històrica de Cerdanyola / Mataró 2050. Màster UAB / Trasllat Agència de Suport 

Associacionisme i Punt del Voluntariat a Cabot i Barba / Web equipaments cívics / Espai Jove programació 

- Previsió de memòria anual i planificació pel 2018. 
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Nivell de debat dels temes tractats (en quins temes hi ha hagut l’oportunitat de generar propostes i/o discussió) 

 

 

 

 

 

Recull d’acords (segons documents de recull d’acords) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Debat sobre educació a Mataró 

- Pressupostos participatius 

- Monogràfic sobre neteja 

- Pla Integral de Cerdanyola 

 

Sessió 29 (21/02/2017) – ordinària: 

 

1. Aprofitant que s’està renovant el clavegueram de la Ronda Josep Tarradellas es proposa 

que es pavimenti tota la mitjana des del Camí del Cros fins a la parada del Bus anomenada 

“Tarradellas” de la ronda Josep Tarradellas. 

2. Es proposa posar pilones a la zona de l’aparcament de la ronda Josep Tarradellas per 

delimitar-ho. 

3. Es proposa pavimentar o tapar els forats de la zona de circulació dels vehicles que circulen 

per l’aparcament de la ronda Josep Tarradellas 

4. Preguntar quan estaran les Bases pel concurs dels Horts Urbans 

5. Es demana que assisteixi el servei corresponent, Espais Públics, a explicar el Pla d’acció de 

Neteja de la via pública 

6. Fer seguiment per saber si s’ha fet la retirada de la runa del camí forestal 

 

Sessió 30 (25/04/2017) - ordinària: 

 

7. Demanar al servei de Participació que enviï l’acta del Consell de Ciutat als seus membres 

amb més brevetat de temps per poder informar en el seu consell territorial corresponent. 

8. Es proposa posar pilones a la zona de l’aparcament de la Ronda Josep Tarradellas per 

delimitar-ho. 

9. Donar resposta sobre el pagament dels tòners a la deixalleria que dipositin els autònoms i 

bonificacions del servei de deixalleria. 

10. Preguntar quan estaran les Bases pel concurs dels Horts Urbans 

11. Es demana un monogràfic al servei d’Espais Públics sobre neteja, residus i selectiva. 

12. Passar la petició d’urbanitzar les cruïlles dels carrers Jaume I i Vitòria en la seva confluència 

amb la Ronda Josep Tarradellas posant al mateix nivell la calçada i la vorera, aprofitant les 

obres de clavegueram que s’estan fent actualment. 

13. Petició de poda d’arbres del Passeig Ramón Berenguer III 

14. Treure les  restes de fibrociment en el solar de davant d’urgències del hospital 

 

Sessió 31 (13/06/2017) - extraordinària: 

 

15. Demanar el cost del diversos tipus de serveis: brossa domiciliària, neteja viària, 

clavegueram, etc. a Serveis Centrals. 
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Com es reflecteixen els acords?  

PAM i Pressupostos 

Participatius 

Pla d’actuació de l’àmbit Resolució directa 

17 5, 11, 21, 22 

 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 

25, 26, 27 

Mataró, 2 gener 2018 

Sessió 32 (20/06/2017) - ordinària: 

 

16. Demanar que s’arrangi el pas de vianants dels carrers de la Cisa  i Corredor en confluència 

a l’Avinguda Gatassa ja que està ple de socs i quan plou es fan enormes basses d’aigua. 

17. Les dues propostes del Consell Territorial de Cerdanyola per al pressupost participatiu del 

2018 són: Millorar l’enllumenat públic de diversos carrers del barri i Construcció d’una 

marquesina a l’escenari del Parc de Cerdanyola. 

 

Sessió 33 (17/07/2017) -  extraordinària: 

 

18. Reforçar la seguretat al barri de Cerdanyola. Reorientar el Pla de Barri, sense desatendre la 

resta de la ciutat 

19. Fer nou intent amb el Fiscal de Mataró perquè demani presó preventiva pels detinguts 

violents reincidents 

20. Fer més actuacions policials en establiments 

21. Incrementar la pedagogia als instituts sobre el consum de drogues 

 

Sessió 34 (10/10/2017) -  ordinària: 

 

22. Constituir una Taula de Treball del Pla Integral de Cerdanyola que depengui del Consell 

Territorial. 

23. Designar Domingo de la Ossa com a representant del CT de Cerdanyola al Consell de Ciutat. 

24. Arreglar el cadenat trencat de la porta de ferro del Parc de Cerdanyola de Can Tuñí. 

25. Esbrinar de manera oficial per què s’ha tret el mercat de 2a mà que es feia al Parc de 

Cerdanyola. 

26. Demanar una cartellera municipal a la plaça Isla Cristina. 

27. Agilitzar els Consells Territorials i promoure que s’hi afegeixin més entitats. 

 

 


