
Acta pendent d’aprovació 

 1

 

 

ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE CERDANYOLA  

Número sessió: 39 

Caràcter: ordinari 

Data: 29 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 (Salvador Herraiz) Vocal 

Ciutadà escollit pel Consell (Juan de Maya) Vocal 

Ciutadà escollit pel Consell (Antoni Giménez) Vocal 

Grup Municipal CUP (Carlos García) Vocal  

Grup Municipal C’s (Emilio Fonseca) Vocal 

Grup Municipal VolemMataró (Ma Lluïsa Galera) Vocal 

AAVV de Cerdanyola (Javier Sánchez del Campo) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Raúl Yeste) Vocal 

Grup Municipal PxC (Rafael Pérez) Vocal 

Grup Municipal PSC (José Antonio Ricis) Vocal 

Hermandad Divina Pastora  Vocal 

Federación Entitades Andaluzas en Mataró (Benito Jurado) 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 

Associació Esportiva i de Lleure Cerdanyola (Bea Delgado) Vocal 

Miquel Àngel Vadell President 

Cristina Iglesias Secretària accidental 
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També assisteixen: 

Marisol Carrillo Cap Servei d'Equipaments Municipals 

Elisa Torné Sòcia de l’Ass. Gent Gran Cerdanyola 

  

Excusen la seva assistència:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

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

Asociación de Artistas FusionArte Vocal 

Grup Municipal PPC Vocal 

Associació Gent Gran Cerdanyola Vocal 

 

No assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Ass. de Ciutadans Guineans i Amics del Maresme Vocal 

Grup Municipal CiU Vocal 

Parròquia M. Auxiliadora  Vocal 

Salesians Sant Jordi Vocal 

Casa de Andalucía Vocal 

Unió de Botiguers  Vocal 

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del consell ordinari del 24 d’abril de 2018. 

2. Informació del projecte de la pista poliesportiva coberta de Cerdanyola. 

3. Presentació i votació de les dues propostes del Consell Territorial de Cerdanyola per als 
Pressupostos Participatius 2019. 

4. Seguiment de demandes 

5. Sobrevinguts 

6. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament del consell 

Miquel Àngel Vadell, President del Consell Territorial de Cerdanyola dóna la benvinguda als 
assistents i agraeix als participants i organitzadors de la Festa Major de Cerdanyola la seva 
col·laboració. 

Punt 1: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del consell ordinari del 24 d’abril de 2018. 

Es fa constar una al· legació de J. Sánchez del Campo i s’aprova.  
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Esmena a l’acta: Punt 4. Intervenció del representant de la Associació de Veïns: El representant de la 
Associació de Veïns explica que davant del Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista hi ha un mur 
adient per fer un mural. 

 

Punt 2: Informació del projecte de la pista poliesportiva coberta de Cerdanyola. (S’adjunta a aquesta 
acta el document de treball que es presenta projectat a la pantalla. Cal tenir en compte que és una 
proposta de projecte i que està subjecte a modificacions.) 

Miquel Àngel Vadell presenta Marisol Carrillo, arquitecta, Cap Servei d'Equipaments Municipals. El 
president fa una introducció a l’avantprojecte que es presentarà a continuació. Deixa molt clar que és una 
proposta i que precisament, portar-ho al consell es fa amb l’objectiu de recollir demandes dels membres 
per així acabar d’elaborar el projecte definitiu. Demana discreció entre els membres a l’hora de difondre 
el document, ja que és un document en elaboració. 

Marisol Carrillo explica la diferència entre el pla d’usos de la pista i el projecte. A continuació procedeix 
a anar exposant el document. Són els primers plànols i esbossos de la pista poliesportiva coberta de 
Cerdanyola, una de les reivindicacions històriques del consell per al barri. 

A grans trets i a mode de resum, s’expliquen les característiques del nou equipament que es construirà. 
Un dels factors principals per decidir la situació de la pista coberta (es podia situar a tocar del mur del c. 
de la Marathon o a la part inferior del solar, al Camí del Mig) ha estat la voluntat de continuar amb els 
mateixos criteris utilitzats a la recent actuació que reforça la idea d’obrir, donar visibilitat de l’illa 
d’equipaments a la ciutat. Per altra banda, com a equipament del barri, on es realitzaran activitats 
esportives i no esportives, és necessari garantir l’evacuació d’aquest espai i això es produeix per la dues 
rampes d’accés que s’han construït. Per tant la pista coberta es situarà a la cruïlla del Camí del Mig amb 
el c. de Marathon, però es provocarà l’accés principal a la pista pel c. de Marathon coincidint amb el c. 
dels Jocs Olímpics, fent les voreres més amples.  

L’accés a la pista serà pel carrer Jocs Olímpics. La vorera s’eixamplarà 1,5 m més en el tram més estret, i 
fins a 3,5 m més en el tram més ample, coincidint amb l’entrada.  

El pla d’usos realitzat per la Direcció d’Esports, defineix el programa esportiu: 3 pistes de bàsquet de 
26x14 m i una central de futbol sala/handbol de 40x20m. Aquesta pista tindrà un aforament aproximat 
per a 3.000 persones. Es mostren alçats i façana. Es genera un espai amb porxo. La pista serà semblant a 
la d’Eusebi Millán. 

El calendari previst de treball és: redacció del projecte d’execució 2 mesos,  tramitació i licitació 4 mesos 
i d’execució de les obres 9 mesos. 

Comencen les intervencions: 

J. Sánchez del Campo pregunta pel CMF Camí del Mig. Se li explica que les inicials volen dir Camp 
Municipal de Futbol. També pregunta si l’ampliació de la vorera serà tot el carrer Marathon. Se li respon 
que no. Ho troba malament, diu que és una llàstima. 

J. Garrido comença preguntant pel vent. S’ha tingut en compte? Marisol Carrillo respon que sí, que el 
càlcul estructural té en compte les empentes del vent d’aquest espai. 

J. Garrido diu que ell té experiència en l’AE Boet i pregunta per les pistes de bàsquet, com és que són 
14x26? Demana que es reconsideri i que siguin 28x15 ja que així es poden jugar partits federats. 

També pregunta pel terra, per si complirà la normativa, ja que a Boet hi ha humitat, quan es neteja 
rellisca. A més la pista de Josep Mora s’està esquerdant. Marisol Carrillo respon que les pistes 
compleixen  amb els requeriments de la normativa però es farà la consulta a un especialista de paviments, 
i es demanarà que ho deixin més rugós. B. Delgado comenta que les dues pistes rellisquen bastant. 

J. Garrido pregunta per si podrà accedir-hi un vehicle pessat. Sobretot que hi puguin entrar furgonetes, 
vehicles pesats de mig tonatge. També comenta que a les pistes d’atletisme es canviarà el paviment, el 
tartan,  que així es va fer saber en el Consell d’Esports. Marisol Carrillo respon que el galib d’accés per 
vehicles serà de 4m i no es solaparan les obres perquè el projecte de la pista d’atlestisme s’ha de redactar. 

Miquel Àngel Vadell intervé per dir que Marisol Carrillo coneix molt bé els equipaments i que es una 
excel·lent professional.  
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J. Garrido pegunta per la il· luminació. Es posaran LED’s? A Eusebi Millán no són LED’s. Demana que 
es posi una llum més apagada.  

E. Vidiella demana que es contempli un espai de magatzem o vestuaris.  

Marisol Carrillo respon que la proposta que es presenta s’ha treballat pensant en la idea que en una 
segona fase aquesta pista poliesportiva es pot convertir en un poliesportiu. Per aquest motiu s’ha previst 
una reserva d’espai per a poder-se fer tot això que es demana i si cal també per posar grades  

E. Vidiella demana que es facin uns sanitaris, ja que ho considera molt necessari. I que el que està pensat 
seria més una pista de minibàsquet que de bàsquet. 

J. Garrido demana que a l’espai que quedarà lliure es faci una pista de futbol sala de 20x40. Marisol 
Carrillo diu que s’ha pensat de posar-hi formigó. També que les pistes de bàsquet siguin 28x15, es tindrà 
en compte. 

S. Herraiz pregunta si la pista serà totalment coberta. S’hi podrà fer alguna revetlla de joves? Si plou 
també que alguns actes de Festa Major, com per exemple una orquestra, es puguin fer allà. Marisol 
Carrillo explica que efectivament aquest és un edifici tancat.   

J.A. Ricis recorda que l’aforament és de 3.000 persones. 

M. A. Vadell explica que quan s’hi vulgui fer algun tipus d’acte es demani permís de sol·licitud d’espai i 
que com en altres equipaments, es gestionarà la concessió del permís. 

S. Herraiz reflexiona sobre si aquesta pista podria acollir famílies en cas de catàstrofe (explosions de gas, 
riuades, tempestes, desbordaments...) M. A. Vadell respon que això a Mataró passa poc, les riuades són 
en ciutats concretes. Fer això, un pavelló poliesportiu de grans característiques, valdria entre 4 i 5 milions 
d’euros i en aquests moments l’Ajuntament no disposa d’aquests diners. Cerdanyola necessita una pista 
poliesportiva per poder destinar a diferents activitats. Deixa molt clar que no és perquè la ocupin els 
equips federats. El projecte és una pista poliesportiva coberta, no un poliesportiu. No estem en situació de 
fer una inversió d’aquestes característiques.  

P. Barroso demana per la separació de distància entre la paret i la pista, per si és de 1,20 m. Marisol 
Carrillo respon que es deixa 3,25 m per si hi ha de passar un vehicle. P. Barroso també demana que s’hi 
faci un soterrani per ubicar-hi vestuaris, serveis, magatzem,etc. Marisol Carrillo respon que depèn  del 
tipus de cimentació, encara per definir en funció del tipus de terreny. La repercussió de construir un 
soterrani es dispara econòmicament. Sobre el fet de posar-hi vestuaris i serveis, es deixaran les 
connexions a la part de dalt perquè sinó l’activitat no esportiva a la pista no estaria garantida. També es 
comenta la possibilitat de posar-hi serveis de plàstic (tipus Poliklin), però no es veu viable. 

R. Yeste pregunta si està previst  posar un camp de futbol 7 a Enric Pujol. Marisol Carrillo respon que no 
estan previstos en aquesta fase.  

Miquel Àngel Vadell explica que totes les propostes que hi hagi de projectes nous pel barri, passaran 
abans pel Consell Territorial. Una mostra és que la pista poliesportiva coberta s’està presentant per captar 
les valoracions dels membres. 

E. Fonseca valora positivament que a finals d’any començarà l’obra. 

B. Delgado demana que s’adeqüi amb gespa la pista d’Enric Pujol, és una demanda que es fa com a 
entitat l’AEiLL. Aquesta és la idea escolar, saben que el pressupost per fer-ho és alt, però aquesta és una 
necessitat per poder dur a terme el treball digne amb els alumnes. 

Miquel Àngel Vadell proposa que en el proper consell territorial se’n parli tranquil· lament. Ara per ara, 
però no hi ha partida pressupostària per fer-se. B. Delgado també afegeix que la nova pista poliesportiva 
coberta es consideri una instal·lació esportiva municipal i per tant, es regeixi per la normativa d’aquest 
tipus d’equipament. Els ciutadans han de tenir-ho clar i s’ha d’evitar que, per exemple, els pares deixin 
els nens jugant allà sols. Des de l’AEiLL no es volen haver de discutir amb la gent que no compleixi la 
normativa. Ja que si l’entitat està fent una activitat allà, la responsabilitat civil és de l’entitat. A més, en 
equipament esportiu municipal, per utilitzar-lo, s’han de complir uns requisits. Si algú es fa mal, la 
responsabilitat és nostra i això no tothom ho té clar. Després hi ha problemes. 

J. de Maya deixa clar que des del primer dia es va demanar que aquesta pista fos polivalent. Si algun acte 
de la Setmana Cultural se suspèn per la pluja, s’hauria de poder fer allà, per posar un exemple.  
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A més, en època hivernal s’hi haurien de poder fer diferents tipologies d’actes. Si es pogués fet un 
soterrani, aquest podria ubicar un auditori decent, que el barri necessita. Que hi hagi w.c. és molt 
necessari, no han de ser de posar i treure, l’obra mereix tenir uns lavabos com cal. 

P. Barroso demana que s’estudiï fermament l’encreuament del carrer Estadi amb el Camí del Mig perquè 
s’hi faci una rotonda amb l’objectiu que el trànsit sigui més fluid i millori la mobilitat.  

M. Peña pregunta des de l’AMPA Camí del Cros si les extraescolars es podria sol·licitar de fer-les allà. A 
més, reitera la necessitat que hi hagi uns lavabos. Se li respon que sí que seria possible si es fes la 
sol·licitud corresponent. 

F. Carneros pregunta pels accessos. Marisol Carrillo respon que l’accés serà pel carrer Estadi. Hi haurà 
una comunicació directa entre els diferents equipaments que conformen l’illa esportiva. A més, hi haurà 
una rampa perquè l’accessibilitat sigui òptima. 

J. A. Ricis demana que la pista polivalent pugui ser una sala polivalent si cal, que es pensi en la 
possibilitat de posar-hi un escenari, que hi hagi un quadre de llums potent, per habilitar-ho com a sala de 
festes si convé. S. Herraiz proposa que també s’hi pugui establir un generador si es necessita més 
potència. 

M. A. Vadell reitera que es mirarà d’equipar la pista amb la millor qualitat. Aquesta  és una obra 
important amb la qual tots hi guanyarem. No obstant, és plenament conscient que la ciutat té mancances. 

J. A. Ricis diu que amb aquest projecte estem molt a prop del que volíem, l’any 2015 aquesta es va 
convertir en una de les reivindicacions del barri i ara ho tenim a tocar. M. A. Vadell explica que donem 
oportunitats als projectes, la porta a ampliar-ho en un futur no està tancada. Aquest projecte ara anirà 
seguint els seus passos, passarà pel govern i per la Comissió Informativa. Demana discreció als membres 
del Consell i que no difonguin el projecte, ja que està subjecte a canvis, no és encara definitiu. 

J. Garrido intervé per dir que ell no té la sensació positiva que es vol transmetre. M. A. Vadell respon que 
tot és millorable, però que donem una oportunitat al projecte que se’ns està presentant. 

 

Punt 3. Presentació i votació de les dues propostes del Consell Territorial de Cerdanyola per als 

Pressupostos Participatius 2019. 

M. A. Vadell passa la paraula a la tècnica de participació C. Iglesias. Es donen unes breus instruccions 
sobre la mecànica dels pressupostos participatius i fa saber que s’han rebut 4 propostes per email. 

- 2 de l’AMPA Camí del Cros 

- 2 de l’AV Cerdanyola. 

M. Peña explica les dues propostes de l’AMPA Camí del Cros: 

Enumero les dues propostes que han sortit de les famílies de l’escola, encara que no sé si es poden portar 
a terme com a proposta de ciutat. 

1. Zona d’esbarjo per a la gent gran o bé Pipican: al costat mateix de l’escola hi ha un pàrquing amb 
terrenys buits on de manera reiterada es llencen escombraries. Si en aquest lloc es fes alguna cosa potser 
es deixaria de llençar brossa. Per altra banda, la gent gran, trobem que quan van al parc a descansar i són 
estones en què la canalla juguen a pilota els molesta o tenen por d’un cop. Si en aquella zona es fes un 
raconet com un mirador per descansar i fins i tot fer exercici es podria cobrir les dues necessitats. El 
pipican també seria una solució si la zona d’esbarjo de gent gran no es veu bé. 

2. Seguretat a les escoles: tinc entès que aquest curs han fet vandalismes a diversos centres de la ciutat, a 
més de les destrosses, això comporta un perill per a tots. Entre els afectats es troba la nostra escola. A les 
famílies els sembla que a més de ser una escola amb una arquitectura molt oberta el fet de que la reixa 
sigui de filferro facilita molt aquests fets. Ens hem adonat que hi ha altres escoles, poques, que també 
l’enreixat es fàcil de saltar o trencar. La proposta aniria per aquí: substituir les reixes de filferro per reixes 
més robustes  a les escoles. 

La secretària explica sobre la proposta 1, que a la zona del costat de l’escola Camí del Cros caldria 
precisar més què s’hi voldria posar. M. Peña es decanta per la zona d’esbarjo per a gent gran. 
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J. Sánchez del Campo explica les dues propostes de l’AV Cerdanyola: 

1. Rehabilitació De la Torre de Can Palauet. Primera fase fins a 330.000 euros. Caldria demanar 
subvencions a altres administracions perquè es rehabiliti completament.  

2. Establir zones d’ombra a la pista del Parc de Cerdanyola, mitjançant la instal·lació de tendals que 
cobreixin també l’escenari. A més, envia fotos de models de tendals al carrer d’altres municipis i aquestes 
es projecten a la pantalla. Actualment en aquest Parc no hi ha cap protecció del sol i és necessari que hi 
hagi espais d’ombra a la pista. 

C. García intervé per explicar, com a arqueòleg, que la Torre de Can Palauet no és de competència 
municipal rehabilitar-la, ja que és Bé Cultural d’Interès Nacional, sinó que és de la Generalitat. El que pot 
fer l’Ajuntament és un informe per pressionar la Generalitat perquè ho faci. 

J. Sánchez del Campo agraeix la seva intervenció i pregunta com és que no s’ha fet res fins ara. Sabent 
això, retira la proposta, però demana que l’Ajuntament a través dels seus tècnics faci gestions perquè es 
dugui a terme aquest informe per a la rehabilitació de la Torre de Can Palauet. 

J. A. Ricis diu que està molt content que hi hagi gent jove en aquest consell amb formació de valor, com 
C. García, que va estudiar a l’Escola Camí del Cros i ara és arqueòleg. Demana que al Consell hi vingui 
més jovent amb idees. 

P. Barroso formula una proposta in situ. Vol recuperar la proposta que l’any passat es va fer de la 
il· luminació als carrers de Cerdanyola. Concretament és aquesta: Millorar l’enllumenat als passos de 
vianants a diversos carrers del barri de Cerdanyola. L’actuació preveu millorar l’enllumenat als passos de 
vianants a l’avinguda de la Gatassa amb 9 unitats, a la ronda de Josep Tarradellas amb 7 unitats i a 
l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch amb 15 unitats. 

J. de Maya vol recuperar la proposta de l’any passat de posar una marquesina al Parc de Cerdanyola, però 
com que la dels tendals de l’AV Cerdanyola seria el mateix tema, es decideix incloure-la dins. I que 
l’ombra per treure el sol es faci a través d’aquestes estructures de menor cost econòmic.  

B. Delgado fa una proposta. Que s’instal·lin reductors de velocitat per als vehicles als carrers on hi ha 
escoles i equipaments esportius, just davant de la porta del camp al carrer Marathon. S’acorda que 
aquesta proposta no es farà com pressupost participatiu i s’inclou com a demanda directa al Servei de 
Mobilitat. 

La secretària del consell explica la mecànica de votació. Cada entitat pot votar una de les propostes, la 
que més els agradi. Les classificarem per ordre de votació i les dues primeres, si compleixen els requisits, 
entraran com a propostes del CT Cerdanyola. Si alguna d’aquestes dues no compleix els requisits, entrarà 
la tercera classificada. Així ho manifesta també el president del consell. 

J. Garrido fa constar que la forma de votació a la plataforma Decidim no és la millor. La web va molt 
lenta i a més, les persones que fan l’assessorament a les paradetes informatives no tenen la formació 
suficient per fer-ho. 

Es recorda que hi ha múltiples canals per poder fer propostes, a banda del Consell. Aquestes poden ser de 
barri i de ciutat. 

Arribats aquest punt es porta a terme la votació. Els membres del Consell demanen poder votar les dues 
propostes que més els agraden. S’accepta fer-ho d’aquesta manera. La classificació final queda així: 

1. Il· luminació als carrers de Cerdanyola. 14 vots 
2. Tendals al Parc de Cerdanyola. 8 vots 
3. Zona d’esbarjo al Camí del Cros. 5 vots 
4. Reixes més robustes a les escoles d’infantil i primària de Cerdanyola. 5 vots 
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Cal desempatar amb la 3 i 4. Es fa una ronda de desempat de votacions. Queda al 3 lloc la proposta de les 
reixes. Per tant, la classificació final queda així: 

1. Il· luminació als carrers de Cerdanyola. 14 vots 
2. Tendals al Parc de Cerdanyola. 8 vots 
3. Reixes més robustes a les escoles d’infantil i primària de Cerdanyola. 5 vots (11 vots) 
4. Zona d’esbarjo al Camí del Cros. 5 vots (5 vots) 

Punt 4. Seguiment de demandes 

La secretària del consell explica que totes les demandes dels consells anteriors s’estan gestionant i que si 
algú vol saber l’estat d’alguna concreta ho pregunti per email, presencialment o per telèfon. Hi ha un 
document de seguiment de demandes que es pot enviar. 

S’explica que s’ha repartit entre els membres el full d’Autorització per a la Publicitat de les Dades 
personals en les actes del Consell Territorial de Cerdanyola, tal com van sol·licitar en la darrera sessió. 
Tots aquells que ho autoritzin, apareixeran a l’acta amb el nom i cognoms. 

 

Punt 5. Sobrevinguts 

S’explica que l’endemà del consell s’enviarà un email amb aquesta informació:  

“Com a membres del Consell Territorial us fem arribar la convocatòria de la reunió informativa d’AMSA 
del proper dilluns 4 de juny a les 18.30 h a l’Espai Gatassa. 

Seguidament, a les 21 h, hi ha l’Iftar, Trencament del Dejuni a la Mesquita Annour (Carrer Carrasco i 
Formiguera 64 – 68). Qui estigui interessat en assistir-hi, que respongui aquest correu.” 

 

Punt 6. Precs i preguntes 

No n’hi ha. 

 

S’acaba la sessió a les 21.15 hores 

 

Acords i compromisos: 

1. Incloure en el projecte de la pista poliesportiva coberta uns lavabos. 
2. Demanar que la pista de bàsquet de la pista poliesportiva de Cerdanyola sigui de 28x15 per poder 

jugar partits federats. 
3. Demanar que s’estudiï  l’encreuament del carrer Estadi amb el Camí del Mig perquè s’hi faci una 

rotonda amb l’objectiu que el trànsit sigui més fluid i millori la mobilitat. 
4. Demanar al Servei de Mobilitat que s’instal·lin reductors de velocitat per als vehicles als carrers 

on hi ha escoles i equipaments esportius, principalment davant de la porta del camp al carrer 
Marathon. 

5. Demanar a Patrimoni que elabori un informe per enviar a la Generalitat per a la rehabilitació de 
la Torre de Can Palauet. 

6. Classificació de les propostes del CT Cerdanyola als pressupostos participatius: 
1. Il· luminació als carrers de Cerdanyola.  
2. Tendals al Parc de Cerdanyola.  
3. Reixes més robustes a les escoles d’infantil i primària de Cerdanyola.  
4. Zona d’esbarjo al Camí del Cros.  

 

 



Acta pendent d’aprovació 

 

 

Mataró, 11 de juny de 2018 

 

       President                                                              Secretà

 

 

 

  

 

 

 

Miquel Àngel Vadell   
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President                                                              Secretària accidental 

   Cristina Iglesias RabascallCristina Iglesias Rabascall 


