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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE CERDANYOLA  

Número sessió: 38 

Caràcter: extraordinari 

Data: 15 de maig de 2018 

Hora: 19 hores 

Lloc: Centre Cívic Cerdanyola 

 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

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

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

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

Asociación de Artistas FusionArte Vocal 

Grup Municipal C’s Vocal 

Grup Municipal VolemMataró Vocal 

AAVV de Cerdanyola (1) Vocal 

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

Grup Municipal PxC Vocal 

Salesians Sant Jordi Vocal 

Grup Municipal PPC Vocal 

Federación Entitades Andaluzas en Mataró  Vocal 

As. Cultural y vecinal de Comunicación Cerdanyola Directo Vocal 

AMPA Escola Camí del Cros Vocal 

Associació Cultural de Cerdanyola  Vocal 

Casa de Andalucía Vocal 

Grup Municipal ERC Vocal 

Unió de Botiguers  Vocal 

Associació Gent Gran Cerdanyola Vocal 

Miquel Àngel Vadell President 

Cristina Iglesias Secretària accidental 
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També assisteixen: 

Maria Àngels Briansó Cap d’Àrea Drets Socials i Serveis a les Persones 

Jordi Merino Tècnic Coordinador Pla Actuació Integral Cerdanyola 

Lamin Conteh Educador Espai Jove Cerdanyola 

Sergio Carroza Representant de l’AV Cerdanyola  

Carlos García  Representant del Grup Municipal CUP  

 

Excusen la seva assistència:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Grup Municipal PSC Vocal 

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

Ass. C. Recreatiu Casal del Barrio  Vocal 

Hermandad Divina Pastora Vocal 

Asociación Murciana Virgen de las Maravillas Vocal 

 

No assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Ass. de Ciutadans Guineans i Amics del Maresme Vocal 

Associació Esportiva i de Lleure Cerdanyola Vocal 

Grup Municipal CiU Vocal 

Parròquia M. Auxiliadora  Vocal 

Grup Municipal CUP               Vocal 

 

Ordre del dia: 

1. Monogràfic sobre el Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola. 

 

Desenvolupament del consell 

Punt únic: Monogràfic sobre el Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola. 

Pren la paraula el President del Consell Territorial de Cerdanyola, Miquel Àngel Vadell. Presenta el Pla 
Integral de Cerdanyola, explica que és un pla a 5 anys vista i que es presentarà en Junta de Govern. 

Pren la paraula Maria Àngels Briansó, Cap d’Àrea Drets Socials i Serveis a les Persones. Explica els 
passos que seguirà el pla a nivell administratiu.  

El Consell és un òrgan consultiu. L’aprovació es fa en Junta de Govern Local (el 23 de maig 2018) i se’n 
dóna compte al Ple. 

Explica les línies i eixos de treball i que en el Pla només es concreten actuacions 2018. El que 
continuarem treballant amb la Taula de Treball i el Consell són les propostes de futur. 
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Amb la participació de la ciutadania  i la Taula de Treball, s’ha elaborat una diagnosi del Pla que prioritza 
el següent:  

Repte 1: Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat  

Eixos Estratègics de ciutat: Ocupació i capacitació. Nou Model Social 

1.1. Promoció i capacitació de les persones 

• La formació  i la inserció laboral  

• La salut comunitària  

• El suport i el benestar social  

Repte 2: Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial 

Eixos Estratègics de ciutat: Vinculació amb el territori. Polítiques integrals per a la convivència i la 
cohesió social  

2.1. Territori i transformació urbana 

• L’Espai públic 

• Rehabilitació d’edificis  

• Habitatge social 

• Equipaments  

2.2. Impuls de la convivència i de la cultura 

• Igualtat de drets i promoció dels valors de ciutadania   

• Sensibilització i comunicació   

• Lleure i sociocultura  

• Desenvolupament comunitari i activitat associativa   

• La creació artística. 

Repte 3: Imatge, reconeixement i promoció de ciutat 

Eix Estratègic de ciutat: Especialització  i innovació 

3.1. La dinamització comercial 

• Qualificació del comerç de proximitat 

• Incrementar l’oferta comercial 

• Fidelització i atracció de nous consumidors 

• Els serveis al barri 

Per tot això, s’han previst reunions temàtiques per cadascun dels eixos del Pla. L’objectiu de la sessió és 
afegir aspectes que es considerin necessaris i que hi manquen. 

Pren la paraula Jordi Merino, que se centra en la confecció de grups de treball temàtics a partir de la 
Taula, que s’han de basar en: 

- Quines són les necessitats 

- Participació tècnics/ques i/o caps serveis competents o actors 

- Explorar viabilitats es puguin fer 

- Anàlisi conjunt 

- Demanar a tècnics proposin accions i les compartim 

- Fer 2 sessions de cada grup, una de recollida i una de reton.  
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Els diferents grups i calendari previst és el següent: 

1. Grup de Treball Juny 2018. Tema Ensenyament, Benestar Social, Salut i Consum i Ocupació.  

2. Grup de Treball Setembre 2018. Urbanisme, Equipaments  i Habitatge. (valorar en aquest 
participació regidors) 

3. Grup de treball Octubre 2018. Dinamització Comercial 

4. Grup de treball Novembre 2018. Cultura, participació i comunicació. 

Jordi Merino explica que aquest Pla va fins al 2023 i que el primer any real de treball serà el 2019, ara 
estem donant la forma concreta al Pla. Els objectius són múltiples, hi participen fent aportacions els 
tècnics, el territori del barri i també aquest territori serà el que comprovarà la seva actuació. A final d’any 
ens podrem trobar per fer l’avaluació de les actuacions dutes a terme. 

Maria Àngels Briansó exposa que aquestes taules de treball sectorials són completament obertes a tots 
aquells que hi vulguin participar i afegir-s’hi. Jordi Merino explica que des de l’Ajuntament anirem a 
buscar actors del territori que puguin fer-hi aportacions. 

Demana la paraula el representant de l’Associació de Veïns de Cerdanyola que procedeix a fer una 
valoració general del document. Destaca els temes i àmbits, que es tracta d’un document obert, i que què 
passa amb les actuacions que ja hi són escrites. Concreta que ell hi voldria fer aportacions per l’any en 
curs, el 2018. Parla de la qüestió pressupostària, per què hi ha actuacions que estan datades amb una 
quantitat econòmica i altres no? I per què estan al 2018? Si no hi ha diners, aquestes, no es podran fer. En 
general però, defineix el Pla com un document bastant bo. 

Jordi Merino respon que cal afegir-hi accions, i que també hi ha actuacions ja iniciades actualment. 

El representant de l’AV Cerdanyola passa a detallar algunes de les seves propostes: 

- Sobre el 2.1.2 dels solars buits del Sorrall, demana que això es destini a horts urbans, ja que 
aquesta és una reivindicació del barri que caldria concretar en el Pla. 

- Sobre el punt 2.1.5 del Pla de Mobilitat Urbana, considera que s’ha posat per posar, ja que els 
governs municipals no han estat capaços d’aprovar-lo. 

- Sobre el 2.2.2 d’Impuls a la convivència i la cultura. Demana que s’hi incloguin campanyes de 
civisme permanents. Les campanyes pedagògiques no serveixen. No té sentit fer una campanya 
per evitar els excrements dels gossos a la via pública que durin un mes. S’ha de sancionar, és a 
dir, posar multes. Tirar la brossa està prohibit. Les campanyes light no donen resultat. Al barri ha 
constatat com es llença mobiliari de qualitat. 

- Sobre el 3.1.4 del punt referent al Comerç. Actualment al barri no hi ha interlocutor comercial. 
Doncs l’Associació de Veïns impulsarà la seva formació perquè hi hagi uns veritables 
interlocutors comercials. Les estadístiques de comerç són del 2015, per tant no serveixen i decau 
l’anàlisi. 

- Sobre els punts referents a Salut. Ens han tancat el Servei d’urgències del barri. Caldria 
recuperar-lo. Això no és respecte pel barri. 

Maria Àngels Briansó respon. El servei d’urgències és un servei de ciutat, l’edifici on estava no complia 
les condicions d’accessibilitat i a la Ronda Prim hi havia un edifici que si les complia, per això s’ha 
traslladat. Es farà un Servei d’Urgències al Camí del Mig, on hi havia la Tresoreria de la Seguretat Social, 
El CatSalut hi farà un CUAP. 

Sobre l’impuls d’una associació de comerciants, doncs molt bé, que es faci. De dades comercials no n’hi 
havia de més recents, per això s’han utilitzat les del 2015. 

Destaca en el Pla actuacions ja dutes a terme com l’Espai Jove de Cerdanyola. I també projectes que 
estan en marxa, com la pista poliesportiva polivalent. Es faran comissions sectorials perquè es puguin fer 
aportacions. Es vetllarà perquè tot el que posa el Pla es compleixi i es faci en el termini que toca. 

Miquel Àngel Vadell proposa que Marisol Carrilo, Cap del Servei d’Equipaments Municipals, presenti 
l’avantprojecte de la pista poliesportiva polivalent al proper consell.  
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L’objectiu és que els membres hi puguin fer aportacions i esmenes si ho consideren. Explica la diferència 
entre un pla d’usos i un avantprojecte. 

El representant de Cerdanyola Directo diu que aquesta proposta ja existeix i que li dóna la sensació que 
això ja està tancat. 

Miquel Àngel Vadell reitera la diferència entre un avantprojecte i un pla d’usos. Diu que no ens deixem 
portar per sensacions i confusions. Més transparents no podem ser. No s’ha destinat aquest equipament a 
cap entitat esportiva. Necessitem la vostra col·laboració i implicació. El Consell Territorial és l’òrgan de 
treball. No confonem els termes. 

La representant de VolemMataró pregunta si aquest nou equipament serà com una pista polivalent. Se li 
respon que sí. També pregunta si els nens en podran fer ús, si ho podrà fer qualsevol nen? La resposta és 
que sí. 

La representant de la Gent Gran de Cerdanyola troba que és molt positiu i li sembla molt bé pel barri. 

Miquel Àngel Vadell torna a reiterar la diferència entre un pla d’usos i un projecte. La dinàmica del 
Consell Territorial és molt bona i això s’ha de preservar. 

J.M.J. demana poder veure el projecte de la pista poliesportiva perquè el Consell Territorial en pugui 
treure conclusions. Demana que pel que fa al Pla Integral es revisin les 10 peticions que es fan cada final 
d’any al PAM. També que es revisi el llibre del Pla Integral de l’any 2003 per tal d’aprofitar-lo. En 
definitiva, que les coses que s’han demanat estiguin reflectides en el document. Ell vol veure que s’han 
tingut en compte les actuacions que s’han demanat. 

Jordi Merino respon diu que s’ha tingut en compte el document de l’any 2003 que es basava en la Llei de 
Barris, que no s’ha ignorat en cap cas. El Pla és un document de conclusions globals. És conscient de la 
manca d’equipaments al barri i també de coses com per exemple, passar per sota el terra encreuaments 
d’enllumenat. Està disposat a concretar el que faci falta i també a convidar els serveis corresponents als 
Consell. 

S.H.M. valora positivament el Pla, destaca un equilibri pel 2018 i partides grans per a equipaments 
educatius. Demana que tenir el recull d’inversions educatives dels últims anys. Es respon que es buscarà i 
s’informarà al Consell. Demana un pas més en sanitat i educació, aquest àmbit s’ha de reforçar ja que 
Mataró té un pes demostrable com a capital de comarca. Cal buscar fonts de finançament externes. 

S.H.M, sobre els campanyes de civisme, diu que hi ha veïns que no contribueixen, passen de tot. No 
entenen el reciclatge com una necessitat. Si cal la Policia Local que actuï. Proposa que es facin públiques 
el nombre de sancions que s’han posat cada mes. I que aquesta sanció sigui raonable, adequada a la 
realitat econòmica de l’individu en qüestió. No es tracta de fer mal a l’economia familiar. Que els veïns 
sàpiguen que es vigila.  

S.H.M. sobre les inversions de ciutat, pregunta si dels 450.000 euros destinats a reduir l’atur, és per tal 
barri o si es reparteix per tota la ciutat.  

Jordi Merino respon que el programa de Treball als barris es reparteix entre Cerdanyola i Rocafonda. És 
on es destinen més recursos ja que la situació de vulnerabilitat és major. S’utilitza un criteri equivalent als 
dos barris. Està disposat a donar-ne compte al Consell quan es facin les contractacions de personal. 

Maria Àngels Briansó explica que hi ha programes d’ocupació per a joves. Aquests, no es diferencien per 
territori. No es pot repartir per territoris. A més, hi ha més actuacions per lluitar contra la desocupació. 

El representant de l’Associació de Veïns demana conèixer l’estat dels plans de ciutat i la seva inclusió al 
barri de Cerdanyola. Com per exemple, el nou Pla Director d’Enllumenat, caldria concretar-lo en el Pla 
Integral. S’acorda que es facilitarà aquest Pla als membres del Consell. 

Miquel Àngel Vadell explica que el Pla Director d’Enllumenat està aprovat a 8 anys vista. Que en els 
eixos comercials hi hagi més llum és un dels aspectes que estan recollits en el Pla. Caldrà baixar a la 
concreció i mirar si en un proper Consell en podem fer cinc cèntims. S’estan canviant llums led ja que 
tenen emissions de CO2 més baixes. 

La representant de la Gent Gran de Cerdanyola diu que a l’Avinguda Gatassa amb carrer Mare de Déu de 
la Cisa hi ha sots enormes en el pas de vianants i que això té perill de caiguda. 
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S.H.M. demana informació del Pla d’Enllumentat públic i que voldria tenir-ne un retorn a nivell 
informatiu. S’acorda que es demanarà aquesta informació al servei corresponent. 

La representant de VolemMataró diu que al final de Passeig Ramon Berenguer,hi ha un passatge que 
queda una mica amagat i que hi faria falta una neteja amb profunditat. Miquel Àngel Vadell anima els 
assistents a utilitzar l’app MataróNeta, el retorn és molt efectiu i en dues hores màxim la brossa es recull. 

El representant de Cerdanyola Directo celebra que arran de l’últim consell s’hagi arreglat el problema 
d’ubicació temporal dels containers mentre duren les obres de canalització de Puig i Cadafalch. 

S.H.M. celebra arran de la petició feta en el darrer consell s’hagi retirat la brossa del camí del Parc 
Forestal, però demana que no es baixi la guàrdia. 

Un altre representant de l’Associació de Veïns es queixa que els voluminosos no es retiren de la via 
pública. Miquel Àngel Vadell respon que hi ha un ferm compromís polític en atacar el problema, i així 
s’ha fet palès en la Junta de Govern Local. 

Jordi Merino exposa que s’està fent un estudi sobre la Salut al barri per part del CatSalut i demana la 
col·laboració del veïnat. 

 

Pressupostos Participatius 2019 S’adjunta a aquesta acta el document informatiu dels pressupostos 
participatius i la fitxa de proposta que es reparteix entre els assistents i també s’envia per correu 
electrònic a tots els membres del consell.  

(S’afegeix aquest apartat perquè en el proper consell caldrà votar les propostes). 

Abans d’acabar s’explica als membres del Consell que en la propera reunió hauran de decidir i votar les 
dues propostes que aniran als Pressupostos Participatius 2019. La Tècnica de Territori explica que el 
pressupost s’ha doblat fins a 1 milió d’euros.  

Es demana que es facin arribar les propostes amb antelació abans del dia 29 de maig per tal de mirar si 
tècnicament són possibles.  

Es fa èmfasi en el fet que han de tractar-se d’una inversió i no del manteniment ordinari de la ciutat. 

S’informa de la campanya presencial al carrer per tal de millorar la difusió i augmentar la participació de 
la ciutadania. Hi haurà una carpa a la Plaça Isla Cristina, molt reivindicada pel consell. 

J.M.J. demana que l’Ajuntament canviï de model de pressupostos participatius per tal que no hi hagi 
competència entre barris. El representant de l’Associació Cultural reforça aquesta tesi dient que no 
s’hauria de promoure un model que provoca baralles entre barris. És un procés participatiu. Ell voldria un 
model on es digués quants diners toquen per barri i llavors es fes una consulta participativa per saber les 
necessitats que la ciutadania troba al barri. 

Miquel Àngel Vadell explica que no s’ha de pensar en els Pressupostos Participatius amb el xip de barri, 
sinó de ciutat. A més, deixa clar que les propostes no han de sr del manteniment ordinari, sinó inversions, 
i anima els assistents a formular les seves en la propera sessió.  

J.M.J. mostra la seva disconformitat preguntant si llavors els veïns de Cerdanyola han de 
demanar coses pel centre. Miquel Àngel Vadell respon que aquest és un projecte de ciutat, per 
tot Mataró, i que així s’ha d’entendre. 

S.H.M. proposa que es facin propostes d’inversió per arreglar les escoles. 

El representant de l’Associació Cultural diu que si tingués una partida pel barri es podria per 
exemple, reformar la Torre de Can Palauet. 

El representant de l’AV Cerdanyola fa una valoració positiva dels Pressupostos Participatius. No 
existien fa dos anys, no ens ho carreguem. Aquest és un canal més participatiu. La participació 
requereix un esforç. És un sistema per fer les actuacions més democràtiques. 

El representant d’ERC destaca que estem parlant d’un milió d’euros que surten del capítol 6 
d’Inversions. 
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El representant de l’AV Cerdanyola explica que territorialitzar els pressupostos participatius no 
és el model d’aquest any. 

Maria Àngels Briansó anima m
a les necessitats que es detectin, es votin les dues propostes i que després mobilitzin la ciutadania   
per donar-hi suport i tirar-les endavant.

Miquel Àngel Vadell clou la sessió agraint 
consell per decidir les propostes als Pressupostos Participatius.

 

S’acaba la sessió a les 21.10 hores

 

Acords i compromisos: 

 

1. Informar de l’estat del projecte d’Horts Urbans al Sorrall.

2. Demanar informació sobre les campanyes de civisme previstes al barri aquest any

3. Conèixer l’estat del Pla de Mobilitat.

4. Informar de les inversions educatives dels últims anys al barri.

5. Facilitar als membres del consell el Pla d’Enllumenat

6. Demanar informació del p

7. Reiterar la petició que arreglin els sots que hi ha a l’Avinguda Gatassa amb carrer 

Mare de Déu de la Cisa. 

8. Demanar que es netegi el final del Passeig Ramon Berenguer, al passatge 

amagat on fa falta una neteja en 

 

Mataró, 25 de maig de 2018 

 

       President                                                              Secretària accidental

 

 

 

  

 

 

 

Miquel Àngel Vadell   
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El representant de l’AV Cerdanyola explica que territorialitzar els pressupostos participatius no 

anima membres del Consell Territorial que, en el proper consell i en base 
a les necessitats que es detectin, es votin les dues propostes i que després mobilitzin la ciutadania   

les endavant.  

Miquel Àngel Vadell clou la sessió agraint la gran assistència i participació i emplaça al proper 
consell per decidir les propostes als Pressupostos Participatius. 

hores 

Informar de l’estat del projecte d’Horts Urbans al Sorrall. 

informació sobre les campanyes de civisme previstes al barri aquest any

Conèixer l’estat del Pla de Mobilitat. 

Informar de les inversions educatives dels últims anys al barri. 

Facilitar als membres del consell el Pla d’Enllumenat de Mataró. 

del pla d’Asfaltat. 

Reiterar la petició que arreglin els sots que hi ha a l’Avinguda Gatassa amb carrer 

 

Demanar que es netegi el final del Passeig Ramon Berenguer, al passatge 

on fa falta una neteja en profunditat. 

President                                                              Secretària accidental 

   Cristina Iglesias Rabascall

El representant de l’AV Cerdanyola explica que territorialitzar els pressupostos participatius no 

en el proper consell i en base 
a les necessitats que es detectin, es votin les dues propostes i que després mobilitzin la ciutadania   

la gran assistència i participació i emplaça al proper 

informació sobre les campanyes de civisme previstes al barri aquest any. 

Reiterar la petició que arreglin els sots que hi ha a l’Avinguda Gatassa amb carrer 

Demanar que es netegi el final del Passeig Ramon Berenguer, al passatge que queda 

Cristina Iglesias Rabascall 


