
Acta pendent d’aprovació 

 1

 

 

ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL  DE CERDANYOLA  

Número sessió: 35 

Caràcter: ordinari 

Data: 10 de gener de 2018 

Hora: 19 hores 

Lloc: Centre Cívic Cerdanyola 

 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Casa de Andalucía Vocal 

Ciutadà a títol individual (S. H. M) Vocal 

Ciutadà a títol individual (J. M. J) Vocal 

Ciutadà a títol individual (A.G. P) Vocal 

Federación Entitades Andaluzas en Mataró  Vocal 

Grup Municipal VolemMataró Vocal 

Asociación Murciana Virgen de las Maravillas  Vocal 

Parròquia M. Auxiliadora  Vocal 

AAVV de Cerdanyola (2) Vocal 

Unió de Botiguers  Vocal 

Ass. C. Recreatiu Casal del Barrio  Vocal 

Ass. De ciutadans Guineans i Amics del Maresme Vocal 

Hermandad Divina Pastora Vocal 

Associació Esportiva i de Lleure Cerdanyola Vocal 

Associació Gent Gran Cerdanyola Vocal 

Grup Municipal CiU Vocal 

Grup Municipal PxC Vocal 

Miquel Àngel Vadell President 

Cristina Iglesias Secretària accidental 

 

També assisteix: 

Jordi Merino Tècnic Coordinador Pla Actuació Integral Cerdanyola 

 

Excusen la seva assistència:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Associació Cultural de Cerdanyola  Vocal 

Asociación de Artistas FusionArte  Vocal 
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Grup Municipal PSC Vocal 

Ciutadà a títol individual (R. Y. M)  Vocal 

Grup Municipal ERC Vocal 

Grup Municipal C’s  Vocal 

Salesians Sant Jordi Vocal 

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

Grup Municipal PPC Vocal 

Grup Municipal CUP Vocal 

 

No assisteixen 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

-  

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 10 d’octubre de 2017 

2. Informació avenç Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola. Retorn de la Taula de Treball 

3. Inversions previstes a Cerdanyola pel 2018 

4. Estat dels pressupostos participatius 

5. Aprovació, si s’escau de la memòria anual, i planificar les sessions pel 2018 

6. Seguiment de demandes 

7. Sobrevinguts 

8. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament del consell 

 

Punt 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell ordinari del 10 d’octubre de 

2017 

S’aprova per unanimitat. 

 

Punt 2. Informació avenç Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola. Retorn de la Taula de Treball 

El President del CT, Miquel Àngel Vadell dóna la paraula al tècnic municipal Jordi Merino que presenta 
amb suport gràfic el document analític de diagnosi inicial i conclusions per tal de poder passar a la 2a 
fase de redacció del Pla que s’haurà de treballar aquest 2018. La Taula de Treball haurà de quedar aviat 
per anar fent seguiment del Pla, es proposa que sigui durant el mes de febrer del 2018.  

En Jordi Merino explica de forma sintetitzada el document que va adjunt a aquesta acta que inclou entre 
d’altres aquesta informació del barri: Descripció demogràfica, orígens i moviment de la població, rotació 
de gent, formació i activitat socioeconòmica, edificis amb patologies severes, ocupacions en habitatges, 
protecció social, convivència, recursos i visions, elements de risc de la població, factor d’identitat... 

A partir d’aquest document es fixen els objectius i es defineixen els eixos i línies d’actuació que es 
desenvoluparan al llarg d’aquest any 2018 si s’aprova la diagnosi del barri. 
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S. H. M. pren la paraula i demana conèixer la dada de quants joves aturats hi ha al barri de 18 a 30 anys i 
de 31 a 50 anys. Jordi Merino respon que li farà arribar i que en aquests moment li pot avançar que es 
dobla el percentatge de la ciutat de Mataró. Que s’està treballant en la inserció laboral de joves i s’està 
fent molt de treball als barris en aquesta direcció. S.H.M. reitera que no s’està parlant de percentatges 
sinó de persones i que si aquestes dades no es tenen, que es demanin a l’INE. 

El representant de la Unió de Botiguers fa referència en aquests eixos del Pla. I demana que es faci 
quelcom per crear riquesa al barri, que vinguin empreses i es generi treball. Que hi hagi indústries que 
s’interessin per Cerdanyola i es creïn espais productius. 

El regidor Miquel Àngel Vadell parla del programa ‘Aixequem Persianes’. Es pot disposar de locals amb 
avantatges fiscals. L’ocupació és una preocupació no només del barri de Cerdanyola sinó de tota la ciutat. 
L’atur és molt elevat a tot Mataró i les polítiques d’ocupació s’estableixen per a tota la ciutat. 

Jordi Merino explica que hi ha hagut una partida de 480.000 euros per al treball als barris que s’han 
implementat per crear llocs de treball, responent així a la demanda de salaris que existeix actualment a la 
societat. 

La presidenta de l’Associació de Veïns de Cerdanyola demana conèixer amb detall els avantatges del 
programa ‘Aixequem persianes’. Miquel Àngel Vadell explica que hi ha una sèrie de bonificacions 
sempre que es compleixin els requisits. Les bases estan publicades al web municipal. Jordi Merino es 
compromet a fer arribar la petició d’informació a Promoció de Ciutat i Comerç perquè l’Associació de 
Veïns disposi de la concreció que sol·licita. 

J.S.C. pren la paraula i destaca la poca formació del barri, les rendes baixes, l’atur elevat les vivendes 
saturades amb patologies cròniques, les dades de joventut poblacional. És un barri amb vulnerabilitats i la 
percepció dels veïns és que hi ha carències i incivisme. El repte que s’ha establert en la diagnosi de 
“convertir les vulnerabilitats en oportunitats” és difícil, però s’ha d’intentar. S’emplaça a seguir treballant 
en el tema a la Taula de Treball que està previst convocar al febrer. 

Miquel Àngel Vadell conclou que el Pla Integral no es tracta de posar pedaços sinó de fer una diagnosi 
amb garanties. A mig-llarg termini cal veure resultats, no volem que quedi en paper mullat. La diagnosi 
s’ha de traduir en accions, els terminis d’obres són lents i per això cal agilitzar el procés de posada en 
marxa del Pla. 

S.H.M. destaca les moltes deficiències  que té Cerdanyola i demana que si els recursos de l’administració 
municipal són escassos, que es facin peticions oficials a la Generalitat a través dels pressupostos 
corresponents per a les diferents accions necessàries. Al que no s’arribi amb el pressupost municipal, que 
se sol·liciti a Europa, com es va fer amb Rocafonda. I, sobretot, fa èmfasi en activar mecanismes per 
reduir l’atur dels joves. 

Jordi Merino finalitza el Punt 2 explicant que aquesta diagnosi encara és a temps de ser complementada 
per aportacions i informació que vulguin fer arribar els ciutadans. Cal ser conscient de les limitacions i 
enfocar-ho des d’una dimensió comunitària. A Rocafonda es va poder desenvolupar la Llei de Barris, hi 
va haver una intervenció massiva que s’ha desenvolupat en la seva totalitat pràcticament, arribant al 98% 
de consecució. El govern municipal ha traslladat la voluntat que a Cerdanyola es pugui assolir un alt grau 
de desenvolupament del Pla. Ens emplacem al febrer per seguir treballant amb la Taula de Treball. 

 

Punt 3. Inversions previstes a Cerdanyola pel 2018 

Miquel Àngel Vadell exposa la relació d’inversions que s’han aprovat amb l’aprovació inicial del 
pressupost del 2018. Explica que es podran dur a terme, sempre i quan, s’aprovi definitivament aquest 
pressupost.  

200.000 €  per a subvencions de rehabilitació habitatges a Cerdanyola (que es podrien incrementar en 
funció sol·licitud aportació DIBA) 

140.000 € per la coberta de l’escola Camí del Cros 

70.000 € per l’adequació / renovació dels tallers de l’IM Miquel Biada 

550.000 € de projectes de millora d’instal· lacions esportives de Cerdanyola Enric Pujol 
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296.542 € d’actuacions UA88 El Sorrall 

6.870.000 € la inversió d’AMSA amb el nou dipòsit 

Treballar amb l'administració educativa per tal de disposar d'Institut Escola al Tomàs Viñas amb dos 
grups d’ESO. L’Ajuntament haurà d’adequar espais. Serà el primer centre públic on es podrà estar 
escolaritzat dels 3 als 16 anys. 

2.000 € Impulsar campanyes de seguretat domèstica 

50.000 € Concurs del Pla de buits urbans (oferta de solars, sense ús previst a curt termini i a la ciutadania 
per desenvolupar de forma provisional activitats d’interès públic i en autogestió) 

Programa de retirada de vehicles abandonats al barri. 

Obertura del nou equipament Espai Jove Cerdanyola. 

40.000 € Tancament perimetral del Camp Municipal del Camí del Mig que donarà lloc a un nou espai de 
petanca i a la remodelació dels espais de futbol base. 

550.000 € Pista poliesportiva coberta de Cerdanyola. 

6.870.000 € Construcció d’un nou dipòsit d’aigua a la cota 70 i urbanització de la zona. Es proposa fer un 
CT monogràfic al febrer per exposar el projecte als membres. Les obres duraran aproximadament 9 
mesos. També s’explicarà el projecte del Parc de Bellavista. Aquest nou dipòsit es fa perquè es necessita 
més reserva d’aigua, podrà contenir 7.000 metres cúbics. Es faran 6 km de canalitzacions. 

J. S. C destaca el problema de mobilitat que suposarà per als veïns les obres. Demana que se’ls expliqui 
amb detall quina sèrie de millores suposarà. 

El representant del Casal del Barrio vol saber per què es fan ara aquestes obres si no ha augmentat tant la 
població de Cerdanyola amb poc temps. 

Miquel Àngel Vadell pren el compromís de convocar els membres del CT al monogràfic que es farà amb 
Aigües de Mataró. 

A part hi ha d’altres actuacions generals de ciutat que no estan detallades i que també incideixen al 
territori (accessibilitat equipaments, actuacions zones verdes, pla d’asfaltats, manteniment de voreres i 
accessibilitat via pública, etc.) 

J. M . J. Demana per escrit el llistat de totes aquestes inversions. Miquel Àngel Vadell diu que quan es 
tingui l’aprovació definitiva del ple del pressupost es passarà aquest llistat als membres del CT.  

J. S. C vol més concreció pel que respecta als buits urbans. Miquel Àngel Vadell explica que es tracta 
dels horts urbans, una petició molt demanada al CT. Així mateix, a petició de J. S. C, fa un repàs de tot el 
llistat que ha enumerat. 

 

Punt 4. Estat dels pressupostos participatius 

Miquel Àngel Vadell passa la paraula a la Secretària i Tècnica de Participació, Cristina Iglesias. Ahir es 
va celebrar el Consell de Ciutat d’on han sortit les 12 propostes que aniran a votació popular del 2 al 22 
de febrer. Es podrà votar a través de la plataforma decidimmataro.cat i presencialment al Centre Cívic de 
Cerdanyola el dia 7 a la tarda i el 14 al matí.  

De les 12 propostes n’ha prosperat una de les dues que van sortir del CT de Cerdanyola: Millorar 
l’enllumenat públic de diversos carrers del barri, amb un valor de 54.250 €. Concretament, millora de 
l'enllumenat als passos de vianants dels carrers Avinguda Gatassa, Ronda President Tarradellas i 
Avinguda Puig i Cadafalch. Instal· lació de punts de llum als passos de vianants a amb distribució de 9 
unitats a l’Av Gatassa, 7 unitats a la Rda President Tarradellas, i 15 unitats a l’Av Puig i Cadafalch. 

Tota la informació referent a les propostes acceptades i la seva concreció tècnica es pot trobar a 
decidimmataro.cat  

J. S. C mostra la seva satisfacció per la proposta i demana mobilització de la ciutadania perquè acabi sent 
una de les que es dugui a terme. Recorda el mecanisme de participació, es podran escollir tantes 
propostes com es vulgui, sempre i quan la suma dels seus imports no superi els 500.000 euros.  
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Per això demana que totes les entitats i membres del CT facin difusió de la campanya i de l’interès de 
votació de la proposta de Cerdanyola.  

J. M. J. explica que ell va ser en el Consell de Ciutat i que van votar pensant en el CT de Cerdanyola. 
L’altra proposta que no ha prosperat, la de construcció d’una marquesina a l’escenari del Parc de 
Cerdanyola, valorada en 250.000 euros, no va tenir èxit ja que els membres del Consell de Ciutat van 
prioritzar votar altres actuacions de menys import per tal que en poguessin entrar més. Anima a seguir 
demanant aquesta marquesina ja que és necessària pel barri. Destaca que la millora en l’enllumenat s’ha 
considerat més important i demana que l’Associació de Veïns ajudi a difondre la campanya de votacions.  

El representant de l’AEiLL aposta per la pedagogia entre la ciutadania perquè votin del 2 al 22 de febrer i 
fa èmfasi en que hi ha altres propostes que afecten a la totalitat de la ciutat, com per exemple, les que fan 
referència a les millores en centres educatius, ja que hi ha escoles del barri de Cerdanyola que també se’n 
podrien beneficiar. Demana que la gent voti amb una visió oberta tenint en compte totes les mancances.  

La representant de la Divina Pastora no està conforme amb la proposta de construcció de quatre espais 
tancats per a la lliure circulació de gossos, un dels quals va a la zona del Sorrall. Diu que l’incivisme dels 
propietaris dels gossos fa que accions com aquestes no acabin tenint l’efectivitat que es preveu. Exposa 
que la prioritat segons ella és la millora en els col·legis. 

 

Punt 5. Aprovació, si s’escau de la memòria anual, i planificar les sessions pel 2018 

Miquel Àngel Vadell dóna la paraula a la Secretària del CT Cristina Iglesias que fa un repàs dels 
documents que s’han enviat als membres del CT, l’Informe Anual 2017 i el Pla Anual 2018. Es destaca 
que és el consell territorial amb més participació de la ciutat. S’informa que les faltes d’assistència resten 
percentatge de participació i que les entitats els representants de les quals no puguin assistir, tenen l’opció 
de canviar el seu representant. Es proposa portar a aprovació l’Informe Anual, i s’explica que un cop 
aprovat, es distribuirà entre els membres un format en DIN A3 molt més visual i en color, de les accions 
dutes a terme pel Consell durant el 2017 perquè ho puguin penjar a les seves respectives entitats. Aquest 
DIN A3, actualment en esborrany, es mostra als membres. 

J. M. J. fa al· legacions a l’apartat Recull d’Acords:  

- El CT de 20/6 els acords haurien de ser ‘Demanar que s’arrangi el pas de vianants dels carrers de la Cisa 
i Corredor amb Avinguda Gatassa, ja que està ple de socs i quan plou es fan bassals d’aigua grans’. 
Demana que es rectifiqui. S’accepta. 

- El CT de 20/6 va acordar les dues propostes del pressupost participatiu. Demana que hi constin. Són 
aquestes: Millorar l’enllumenat públic de diversos carrers del barri i construcció d’una marquesina a 
l’escenari del Parc de Cerdanyola. S’accepta. 

J. S. C. Fa la reflexió del punt 14 (CT 24/4): Treure les restes de fibrociment en el solar de davant 
d’urgències de l’Hospital. Com és que el CT acorda això si no hi té competències? Se li explica que és 
una demanda que va ser traslladada al Servei corresponent. 

Miquel Àngel Vadell troba a faltar en el format DIN A3 la inversió en maquinària que es va fer a 
l’Institut Miquel Biada per valor de 120.000 euros. S’hi farà constar. 

La Secretària es compromet a fer aquestes modificacions i enviar l’Informe Anual 2017 definitiu als 
membres del CT per tal de donar-lo per aprovat. Un cop fet això, es modificarà el format gran DIN A3 i 
també es farà arribar als membres del CT. 

Sobre la sessió 31 (13/6) alguns membres del CT, entre ells el seu president, apunten que la sessió va ser 
extraordinària i no ordinària en tractar-se d’un monogràfic sobre neteja, residus i replantada d’arbrat. La 
Secretària explica que en l’acta consta com a ordinària, però que es farà constar que era extraordinària en 
l’Informe Anual. 

Respecte a la Planificació pel 2018, s’afegeix el monogràfic al febrer per parlar de l’obra del nou dipòsit 
d’aigua que es construirà a Cerdanyola. Es decideix no concretar les dates del CT ja que sempre estan 
subjectes a canvis i és poc operatiu tancar dates amb tanta antel· lació. 

Pel que fa als temes a tractar, es donen per bons els que figuren en el document i s’afegeix el monogràfic 
sobre el nou dipòsit d’AMSA pel mes de febrer. 
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Aquests dos documents consten com a annexos a aquesta acta. 

 

Punt 6. Seguiment de demandes 

En el CT del 10 d’octubre es van fer aquestes demandes i en aquest consell s’han donat aquestes 
respostes: 

- Arreglar el cadenat trencat de la porta de ferro del Parc de Cerdanyola de Can Tuñí. Està previst 
fer l’actuació al gener. Primer els paletes han d’arranjar un mur i després ja es posarà aquesta 
porteta. 

- Esbrinar de manera oficial per què s’ha tret el mercat de 2a mà que es feia al Parc de Cerdanyola. 
Comerç informa que aquest mercat es va deixar de fer perquè no se’n tenia un control, feia 
competència amb altres mercats, a nivell comercial no aportava massa, no pagaven ocupació de 
la via pública. Es pot estudiar la viabilitat des d’una vessant més social. 

- Demanar una cartellera municipal a la plaça Isla Cristina. No està pressupostada. Ho valorarem. 
Cerdanyola és el barri que té més cartelleres municipals 

 

Punt 7. Sobrevinguts 

La tècnica de territori informa de: 

El dissabte 13 de gener torna a començar el projecte ESPORT I LLEURE, una activitat esportiva gratuïta 
per a infants de 8 a 12 anys, que es realitza tots els dissabtes d’11 a 13h.  

CERDANYOLA Pati de l’escola Tomàs Viñas. Ronda Ramon Berenguer III, 130 

Aquesta activitat està dinamitzada per monitors i monitores de la UR Laru, i inclosa dins el Pla Educatiu 
d’Entorn. No cal inscripció prèvia, només apropar-se a un dels patis un dissabte, i a jugar! Si us plau, feu-
ne difusió a famílies, mestres, educadors/es, i a totes aquelles persones a qui pugui interessar. 

I també de: 

Ja podeu us podeu inscriure a la Rua de Carnestoltes 2018 a Mataró. S’han publicat les bases del concurs 
de comparses amb premis econòmics i reconeixements. Teniu temps fins al 2 de febrer. Per participar-hi 
només cal que ompliu el full d’inscripció i el porteu a les oficines de Cultura (c. de Sant Josep, 9) abans 
del 2 de febrer. 

Miquel Àngel Vadell trasllada l’agraïment als membres que han col·laborat amb el reportatge del 
Capgròs del Pla Integral de Cerdanyola. 

 

Punt 8. Precs i preguntes 

J. S. C. demana saber com està el projecte que se’ls va presentar en el monogràfic sobre neteja que es va 
celebrar el dia 13/6/17. Se’ls va parlar d’una app d’intervenció immediata, d’un pla de papereres i d’una 
campanya per incentivar la recollida selectiva, entre d’altres. S’acorda que es demanarà informació al 
servei corresponent. Miquel Àngel Vadell explica que l’app tenia un problema de precisió en la 
localització. I que es buscarà la manera de resoldre-ho o bé una alternativa. 

J. S. C destaca que en la construcció del mur del Camí del Mig amb Ronda del Cros s’han deixat un 
armari de senyals al mig de la vorera, i que aquest hauria d’anar enganxat a la paret. Es respon que les 
obres encara s’estan fent i que es mirarà que no quedi així. 

El representant del Casal del Barrio fa constar que hi ha diverses faroles de la Ronda Bellavista que no 
funcionen, parla dels números 5, 15 i 21. Miquel Àngel Vadell explica que hi ha un Pla Director 
d’Enllumenat on està contemplat el desplegament de llums a tota la ciutat i que es passarà la demanda al 
servei corresponent perquè se solucioni. 

 

S’acaba la sessió a les 20.55 hores 
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Acords i compromisos: 

 

1. Fer un Consell Territorial al mes de febrer monogràfic sobre el nou dipòsit d’aigües 
que construirà Aigües de Mataró al barri de Cerdanyola.

2. Convocar la Taula del Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola al mes de febrer per fer 
seguiment de l’avenç en el Pla.

3. Lliurar als membres del CT l’Informe A
al·legacions formulades p

4. Estudiar la viabilitat de tornar a 
5. Demanar que reposin les faroles malmeses
6. Reiterar la demanda de posar una cartellera municipal a la Plaça Isla Cristina.
7. Conèixer l’estat del projecte de neteja que es va presentar en el CT monogràfic del 

13/6/2017 

 

 

 

 

 

Mataró, 16 de gener, de 2018 

 

       President                                                              

 

 

 

  

 

 

 

Miquel Àngel Vadell                                              
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Territorial al mes de febrer monogràfic sobre el nou dipòsit d’aigües 
que construirà Aigües de Mataró al barri de Cerdanyola. 
Convocar la Taula del Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola al mes de febrer per fer 
seguiment de l’avenç en el Pla. 

membres del CT l’Informe Anual 2017 definitiu 
al·legacions formulades perquè en puguin fer difusió a les seves entitats.
Estudiar la viabilitat de tornar a fer el Mercat de 2a mà de Cerdanyola 
Demanar que reposin les faroles malmeses que no tenen llum a la Ronda Bellavista. 
Reiterar la demanda de posar una cartellera municipal a la Plaça Isla Cristina.
Conèixer l’estat del projecte de neteja que es va presentar en el CT monogràfic del 

 

President                                                               Secretària accidental 

Miquel Àngel Vadell                                                Cristina Iglesias Rabascall

Territorial al mes de febrer monogràfic sobre el nou dipòsit d’aigües 

Convocar la Taula del Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola al mes de febrer per fer 

definitiu on s’hi afegeixin les 
erquè en puguin fer difusió a les seves entitats. 

fer el Mercat de 2a mà de Cerdanyola  
que no tenen llum a la Ronda Bellavista.  

Reiterar la demanda de posar una cartellera municipal a la Plaça Isla Cristina. 
Conèixer l’estat del projecte de neteja que es va presentar en el CT monogràfic del 

 

Cristina Iglesias Rabascall 


