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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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Desenvolupament del consell 

Miquel Àngel Vadell, President del Consell Territorial de Cerdanyola dóna la benvinguda als 
assistents. 

 

Punt 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. 

Sobre l’acta del CT del 29 de maig de 2019, Maria Lluïsa Galera, representant del Grup Municipal 
VolemMataró, pregunta pels lavabos a la pista poliesportiva coberta. Miquel Àngel Vadell respon que ara 
per ara no es podran fer. El pressupost per a la pista poliesportiva coberta és de 550.000 euros i de 
moment el pressupost no dóna per fer ni lavabos, ni grades, ni magatzem. El que sí que es podran fer són 
les pistes de bàsquet que el Consell va demanar en la darrera sessió per poder jugar partits federats. S’ha 
deixat espai perquè en una segona fase es puguin fer aquests complements que es demanen. 

Eusebi Vidiella, representant del Grup Municipal ERC, pregunta pels quadres d’enllumenat que es van 
sol·licitar. Miquel Àngel Vadell respon que tot això sí que s’ha contemplat. 

Després d’aquestes dues preguntes, s’aproven per unanimitat les dues actes, del consell extraordinari del 
15 de maig de 2018 i ordinari del 29 de maig de 2018. 

 

Punt 2: Pla Local d’Habitatge. Explicació dels ajuts a la rehabilitació. (S’adjunta a aquest acta el 
PDF d’Ajudes a la rehabilitació). 

Pren la paraula Albert Terrones, Cap de la Secció d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró que explica el 
que es va projectant a la pantalla: Bases reguladores d’actuacions de foment a la rehabilitació d’edificis 
d’ús residencial de Mataró.  

Albert Terrones explica que al juny es va aprovar el Pla Local d’Habitatge de Mataró, que s’estructura en 
diferents eixos 

• Ampliar i gestionar el parc d'habitatge assequible 

• Atendre i prevenir la pèrdua de l’habitatge 

• Fomentar el manteniment i la rehabilitació 
• Controlar el bon ús del parc privat 

• Impulsar l’atenció a la ciutadania i la concertació 

Aquest Pla ha de marcar la política en habitatge pels propers 6 anys, és a dir 2018 – 2023. 

Un dels punts més importants és la línia de subvencions a la rehabilitació d’edificis. Tota la informació es 
troba en aquest enllaç:  

Aquestes ajudes estan pensades pels edificis que es troben en més mal estat, aquells amb majors 
dificultats. 

Javier Sánchez del Campo pregunta com és que per a l’elaboració d’aquest Pla s’han fet servir les 
estadístiques del 2015. Han passat 3 anys i la situació ha variat. Albert Terrones respon que efectivament 
això ha passat perquè ha coincidit l’elaboració del Pla amb un canvi de cicle. S’ha fet en dues parts i no 
s’ha pogut evitar aquest interval. Està pendent una actualització del Pla que es farà com a annex amb la 
informació més actualitzada. 

Francisco Carneros, representant del Casal del Barrio, pregunta si tenim una partida econòmica per dur a 
terme el Pla. Albert Terrones respon que sí i continua amb l’explicació. 

La convocatòria 2018 d’ajuts a la rehabilitació d’edificis, la instal· lació d’ascensors i les obres de millora 
de l’eficiència energètica en edificis dels barris de Cerdanyola, Rocafonda i El Palau està en marxa. Els 
ajuts que es concedeixen a les persones propietàries cobreixen entre el 25% i el 70% de l’aportació que 
s’ha de fer en funció del tipus d’obra i en funció dels ingressos de qui ho sol·liciti. 
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Aquesta convocatòria és compatible amb els ajuts que ofereix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
oberts a tota la ciutat, i amb el programa municipal d’avançaments retornables que va iniciar-se l’any 
passat com a programa pilot a Rocafonda i el Palau, i que es tornarà a publicar per al setembre per a tota 
la ciutat. Les sol·licituds poden presentar-se a l’Oficina Local d’Habitatge fins al 30 de setembre del 2018 
i les obres s’han de realitzar de l’1 de gener del 2018 fins al 31 d’octubre del 2019. 

A banda d’aquests ajuts, també s’ha iniciat la campanya dels ajuts a la rehabilitació de la Generalitat de 
Catalunya 2018 per a Mataró. Les obres de rehabilitació subvencionables per la Generalitat són per 
habitatges o edificis de qualsevol punt de la ciutat que facin actuacions de rehabilitació en els següents 
àmbits: millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat; actuacions en la conservació i millora de la 
seguretat d’utilització i de l’accessibilitat. 

El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 31 de juliol i les subvencions cobreixen del 30 fins 
al 40% de les obres a realitzar, segons la tipologia. Totes les sol· licituds dels ajuts, tant dels municipals 
com dels de la Generalitat, es tramiten a l’Oficina Local d’Habitatge que es troba al carrer de Pablo 
Iglesias, 63, primera planta. 

A Cerdanyola, s'ha trucat a les comunitats que tenien expedient de disciplina, també a totes les de 
seguiment del projecte de comunitats de veïns i aquelles que en algun moment s’havien adreçat a 
l’oficina per a sol·licitar informació sobre possibles ajuts a la rehabilitació. S’han fet cinc reunions per 
donar a conèixer els ajuts: una amb professionals i quatre amb veïns/es dels dos barris. 

Les ajudes no són a la comunitat, sinó per cada persona que forma la comunitat, a més, ha de ser el seu 
habitatge de forma habitual i permanent. Aquestes ajudes s’adapten a la situació econòmica dels diferents 
veïns. Els edificis que estiguin obligats han de fer la Inspecció Tècnica (ITE). Les comunitats que tenen a 
sobre una ordre d’execució poden accedir a les ajudes sense necessitat de disposar de l’ITE en el moment 
de la sol· licitud. 

Eusebi Vidiella pregunta si els edificis amb aluminosi entrarien en aquestes ajudes. Albert Terrones 
respon que sí, si la ITE fa constar aquest problema. Les que estan en aquesta situació (reparacions 
estructurals) tenen prioritat per  rebre els ajuts. Les obres d’estructura són les que més puntuen.  

Salvador Herraiz pregunta si una comunitat ja té un pressupost, si pot demanar les ajudes. Albert 
Terrones respon que sí, però que demanin cita a l’Oficina Local d’Habitatge perquè els explicaran tot el 
que han de fer. Sobretot, el que es necessita és que tinguin la ITE, per poder contrastar. 

Domingo de la Ossa, representant de la Virgen de las Maravillas, pregunta on està l’Oficina Local 
d’Habitatge. Se li respon que a l’Edifici de Vidre, al carrer de Pablo Iglesias, 63, primera planta. 

Francisco Carnernos pregunta si l’Ajuntament ha dit que unes obres s’han de fer sí o sí, llavors aquesta 
comunitat entraria en les ajudes. Albert Terrones respon que sí. A més entren dins de la part no 
competitiva de la convocatòria, el que els hi ofereix avantatge. 

Julio Garrido, representant de Cerdanyola Directo, pregunta si hi ha un cens d’habitatges. Albert Terrones 
respon que no, que el que han fet els tècnics municipals és treball de camp, s’han trobat habitatges amb 
ITE greu o molt greu, llavors això es comunica directament a l’Ajuntament. Julio Garrido explica que hi 
ha molta gent que desconeix l’existència d’aquestes ajudes i de la necessitat de fer la ITE. Albert 
Terrones diu que desgraciadament falta informació. 

Dionís Fernández, representant del Grup Municipal CiU, diu que s’han enviat cartes a totes les 
comunitats en la que es dona a entendre que hi ha un termini de quatre mesos per fer la ITE. Albert 
Terrones diu que no és així.  Si es rep la carta, vol dir que ja es va tard, això vol dir que la ITE ja s’hauria 
d’haver fet. A la carta hi ha una part que porta a confusió, perquè la realitat és que des que es fa la ITE 
fins que entra a la Generalitat hi ha 4 mesos de marge. No que tens 4 mesos per fer la ITE.  

Domingo de la Ossa diu que si una comunitat rep la carta, ha de fer la ITE i el millor llavors és anar a 
l’Oficina Local d’Habitatge? Albert Terrones respon que sí, que la seva funció és assessorar. 

Eusebi Vidiella demana clarificar millor qui dóna aquestes ajudes a la rehabilitació, que no ha quedat del 
tot clar. Albert Terrones explica que hi ha la convocatòria de la Generalitat i la de l’Ajuntament de 
Mataró. La de la Generalitat és per a tota la ciutat, i la de l’Ajuntament, és per Rocafonda i Cerdanyola, i 
s’engloben en el Pla Integral del barri. Les dues convocatòries són compatibles. 
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Mercedes Peña, de l’AMPA Camí del Cros, pregunta si aquestes ajudes han de tributar, com el plan PIVE 
del cotxe. Albert Terrones respon que sí. 

Maria Lluïsa Galera pregunta si una comunitat que ja estigui fent les obres pot informar-se sobre aquestes 
ajudes. Albert Terrones diu que sí, que demanin hora a l’Oficina Local d’Habitatge. Si tenen la ITE són 
susceptibles de rebre ajudes. 

Mercedes Peña insisteix en el tema de qui ha de demanar l’ajuda, si la comunitat o les persones 
propietàries de cada immoble. Albert Terrones respon que la sol· licitud la presenta la comunitat, però que 
les persones han d’omplir un formulari conforme demanen l’ajuda i autoritzen a que es mirin les seves 
dades personals. 

Salvador Herraiz pregunta pel Document de Certifcat d’Aptitud. Albert Terrones explica que si després 
de la ITE el problema persisteix i hi ha deficiències en l’edifici llavors el Certificat d’Aptitud de l’Edifici 
és negatiu o provisional. Es tot cas, no es requereix el certificat d’aptitud per demanar els ajuts. Sols 
l’informe i la sol· licitud de certificat d’aptitud. 

Francisco Carneros comenta que només dos mesos per fer aquests tràmits és poc temps. Albert Terrones 
explica que si no s’esgoten aquestes ajudes (La dotació pressupostària que es dedica als ajuts és de 
400.000€ que es distribuirà de la forma següent:Cerdanyola Nord i Cerdanyola Sud: 200.000€ i 
Rocafonda i El Palau/Escorxador: 200.000€) la convocatòria quedarà oberta. Cal tenir en compte que 
s’ha fet feina comunitat per comunitat, les més greus ja estan tramitant les ajudes. 

Pedro Barroso, representant de l’Associació Cultural de Cerdanyola, diu que és molt poc temps de 
termini fins al 30 de setembre, a més, amb les vacances pel mig, no dóna temps per fer venir un inspector 
a fer la ITE i recopilar tota la informació, reunir la comunitat i fer els tràmits. Per això aquesta 
convocatòria d’ajudes és “paper mullat”. A més, demana que l’Ajuntament faciliti preus orientatius de la 
ITE per evitar enganys. 

Miquel Àngel Vadell respon que li sap molt greu que digui que és “paper mullat”. Aquestes són unes 
ajudes que no havíem tingut mai a Mataró. Darrere del Pla Local d’Habitatge hi ha una gran feina. 
Gràcies a aquestes ajudes es podran resoldre temes estructurals a una vintena de comunitats que es troben 
en una situació greu als barris de Cerdanyola i Rocafonda. Hem pogut conèixer de primera mà la realitat 
d’algunes comunitats i s’ha focalitzat el problema de manera immediata. 

Pedro Barroso replica que el Pla Local d’Habitatge en sí està molt bé. Entén que es prioritzin les 
comunitat que representen un perill, però que aquí no hi ha marge entre dates per a d’altres comunitats 
que vulguin optar a les ajudes. No hi ha temps per formalitzar les gestions, amb prou feines per reunir-se 
tots els propietaris de la comunitat. 

Albert Terrones comenta que la majoria de beneficiàries seran comunitats que es troben en una situació 
molt deficient i amb les quals ja s’estava treballant des de mediació de comunitats de veïns. El termini és 
efectivament insuficient per començar “des de zero” (acord, estalvi, etc... ), com totes les convocatòries 
s’adrecen a comunitats que ja tenen un punt de maduresa en el projecte. 

Pedro Barroso insisteix en poder tenir tarifes coordinades de quant costa una ITE. Albert Terrones respon 
que com a Ajuntament no ens deixen facilitar aquesta informació ja que s’estaria interferint en la lliure 
competència. En tot cas, és recomanable que se sol· licitin diversos pressupostos. 

Mercedes Peña pregunta si hi haurà una esperança de continuïtat amb aquestes ajudes per a properes 
edicions. Albert Terrones i Miquel Àngel Vadell responen que tot depèn del pressupost que hi hagi. 

 

Punt 3: Programació de l’Espai Gatassa. (S’adjunta a aquest acta el PDF d’indicadors de l’Espai 

Gatassa). 

Pren la paraula Mireia Andreu, Directora de l’Espai Gatassa, que explica el que es va projectant a la 
pantalla. Mireia Andreu fa un resum dels indicadors d’activitat del centre. Parla dels cursos, les càpsules, 
les píndoles, es resumeixen totes les activitats realitzades en diferents quadres. Parla de la col·laboració 
amb l’Espai Jove, l’Associació Cultural, Hidaya, l’Associació de Veïns... 

Quant a usuaris, hi ha més dones que homes que fan ús del centre. La majoria d’inscripcions es realitzen 
a través del web municipal. Hi ha molts usuaris infants i gent gran.  
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Mireia Andreu també parla dels diferents canals de difusió de l’activitat del centre, destaca que caldria 
posar més cartells als barris perquè la ciutadania s’assabenti de tot el que ofereix l’Espai Gatassa. 

Mireia Andreu també destaca la setmana SIOP destinada a la Orientació Professional, que acull un gran 
nombre d’estudiants. 

Javier Sánchez del Campo comenta que voldria tenir els indicadors globals de rendiment del centre per 
poder valorar si és rentable. Mireia Andreu es compromet a facilitar els dades quan estiguin totes 
comptabilitzades. Miquel Àngel Vadell explica que aquesta no és una qüestió només de quantitat sinó de 
qualitat.  

Cal destacar el paper de la Taula de Centre de l’Espai Gatassa, Pedro Barroso comenta que el 
representant del Consell Territorial és el senyor Juan de Maya, però que no té massa sentit que hi 
assisteixi ja que en aquesta taula hi assisteix un representant de cada entitat que fa activitat regular al 
centre i demana poder-lo alliberar de les seves funcions. Juan de Maya respon que a ell no li fa res anar-hi 
si hi ha d’anar. Pedro Barroso comenta que ja s’envia la programació per correu electrònic i la directora 
assisteix al Consell almenys un o dos cops l’any. Pedro Barroso explica que ell està molt satisfet del 
funcionament de l’Espai Gatassa i de la feina que es fa des del centre. Felicita a Mireia Andreu per la 
seva tasca. 

 

Punt 4: Estat dels Pressupostos Participatius 2019. 

Pren la paraula Cristina Iglesias, secretària del consell i tècnica de Participació Ciutadana. Es mostra a la 
pantalla la pàgina web www.decidimmataro.cat Avui s’acaba la fase de suports. De les propostes dels 
ciutadans i ciutadanes podem donar suport a aquelles que creiem que s’haurien de portar a terme. Cada 
ciutadà/na disposa de 5 suports. Les 20 propostes que hagin obtingut més suports, i un mínim de 75 
suports, passaran a la següent fase de valoració. 

Les dues propostes del Consell Territorial de Cerdanyola han passat directament a la fase de validació 
tècnica. Abans d’acabar el mes de juliol ja se sabrà si alguna de les dues ha caigut. S’informarà als 
membres del consell per correu electrònic del resultat. Es va retirar la proposta de l’enllumenat perquè 
com explicarem a continuació, existeix un Pla Director d’Enllumenat i hi intercediria. Finalment les dues 
propostes que han entrat, i com ja es va informar per email, és la dels tendals al Parc de Cerdanyola per 
generar zones d’ombra i la de les reixes més robustes a les escoles de Cerdanyola. 

Javier Sánchez del Campo realitza una sèrie de preguntes relatives a la mecànica del procés de 
pressupostos participatius, i s’explica tot com va. Pregunta si hi ha alguna proposta pel barri de ciutadans 
a títol individual que hagi aconseguit suficients suports. Es respon que n’hi havia una sobre creació d'un 
itinerari esportiu al Turó de Cerdanyola però que no ha obtingut gaires suports.  

S’ofereix la possibilitat de rebre atenció detallada per cada fase del procés. La tècnica de participació 
anima als membres del consell a mobilitzar-se quan s’obri la fase de votacions, a l’octubre, per tal que els 
veïns i veïnes coneguin les propostes del barri i les votin. 

 

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

Pren la paraula el president del Consell, Miquel Àngel Vadell. Tots els membres del consell disposen del 
document Pla Director d’Enllumenat que es va enviar el dia 19/06/18 per correu electrònic. 

El president explica que Mataró preveu una inversió de 7,3 milions d’euros a 8 anys vista en matèria 
d’enllumenat públic. Se substituiran les bombetes per LEDs. Tot l’estalvi que suposi es destinarà a 
Benestar Social, a lluitar contra la pobresa energètica.  

El Pla Director d’Enllumenat té una sèrie d’objectius: 

- Millora dels nivells lumínic i de l’eficiència energètica i medi ambiental. S’incrementaran els nivells 
lumínics i es disminuirà el consum d’energia. La tecnologia LED que avui hi ha al mercat permet 
aconseguir quantitat de llum amb un consum d’energia reduït i amb un increment notable de l’eficiència 
lumínica. L’aplicació d’aquesta tecnologia a la ciutat de Mataró comportarà un estalvi en consum 
aproximat de 1,2 M. de kWh/any i un estalvi econòmic d’uns 200.000 € anuals (considerant els preus de 
referència del 2018). 
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- Prioritzar el vianant enfront els vials de circulació. Es fa una aposta clara perla llum de qualitat amb una 
dedicació específica per la vorera, així com un treball acurat d’integració de l’arbrat amb l’enllumenat. I 
incrementant els nivells de confort i de seguretat del vianant. 

- Potenciar i preservar els valors ambientals existents, utilitzant la llum que es necessita, on es necessita, i 
amb les característiques més adients. Així s’eviten els excessos i es valora la foscor de la nit com element 
necessari pel correcte desenvolupament de la flora i fauna. A resultes de l’estalvi energètic que 
s’aconseguirà amb l’aplicació de les noves tecnologies es deixaran d’emetre a l’atmosfera unes 572 Tn. 
de CO2. 

- L’enllumenat s’ha d’integrar i ha de conviure de forma harmoniosa amb el conjunt d’elements que 
composa la ciutat. Per això ha d’adaptar-se a les necessitats dels diferents espais amb usos molt diversos 
(mercats, zones comercials, industrials, culturals, turístiques, etc), i cada un necessita el seu propi 
enllumenat. 

- Fer ús de l’enllumenat públic per potenciar la promoció de la ciutat. Es pretén vincular les seves 
funcions elementals a d’altres més properes a l’activitat comercial, serveis i turisme. 

Ha d’afavorir l’atenció del vianant, ja sigui ciutadà o visitant, comprador o inversor. Per aconseguir 
aquesta atenció es disposa d’eines, com: 

• Dotar els eixos comercials d’un tractament lumínic específic. 
• Dotar a l’enllumenat de capacitat per incrementar el nivell de llum en certs moments sense 

necessitat d’instal·lacions específiques. 
• Identificar i ressaltar els elements singulars i artístics més identificatius del municipi, pensats per 

a potenciar la seva presència com a elements d’atracció i acollida de visitants, i facilitar 
recorreguts de conducció cap al centre. 

• Fer ús de la temperatura de color i reproducció cromàtica de la llum. 
• Millorar la seguretat ciutadana. Una correcta il·luminació dels espais públics actua com a 

element dissuasori davant d’actes vandàlics i incívics. 
• Inclusió de la perspectiva de gènere en l’anàlisi de percepció de la seguretat de les dones, d’acord 

amb el que indiqui el Pla de Seguretat de Mataró. 

Actualment la ciutat té 17.000 punts de llum, es prioritzaran els quadres més malmesos. L’auditoria que 
ens marca les prioritats és del 2017. El Consell es compromet a enviar als seus membres el mapa lumínic 
de la ciutat. 

Javier Sánchez del Campo comenta que principalment el Pla Director d’Enllumenat parla de substituir 
punts de llum per altres de més eficients energèticament. Llavors, si un carrer està coix de llum, no es 
contempla posar més punt de llum? Miquel Àngel Vadell respon que per exemple a la Ronda Prim s’ha 
il· luminat millor els passos de vianants. Si en un carrer es detecta que falten punts de llum s’estudiarà la 
manera de millorar-ne la il·luminació. 

Javier Sánchez del Campo destaca que al barri de Cerdanyola no li toca la fase 6/7 del Pla Director 
d’Enllumenat fins l’any 2024/2025. Miquel Àngel Vadell explica que els anys anteriors hi ha 
contemplades actuacions de millora en carrers concrets. Cal tenir en compte que hi ha 207 quadres més 
urgents a la ciutat que necessiten una adequació per una qüestió de responsabilitat tècnica. 

Juan de Maya pregunta si a l’Avinguda Gatassa hi ha alguna actuació prevista. Se li respon que sí, que es 
farà la consulta al departament corresponent, però que l’Avinguda Gatassa està contemplada en el Pla 
Director d’Enllumenat. Comenta que de nit, quan els llums dels aparadors estan tancats, la gent gran no 
passa per les voreres perquè fa por. Demana que s’instal·lin braços als fanals enfocant a les voreres. 
Miquel Àngel Vadell explica que si es reben subvencions concretes per fer aquestes actuacions es faran.  

Eusebi Vidiella demana que es tinguin en consideració els passos de vianants que no tenen regulació 
semafòrica, que s’hi posi especial atenció en senyalitzar-los bé i il·luminar-los per una qüestió de 
seguretat. Miquel Àngel Vadell respon que alguns passos efectivament queden més amagats pels cotxes i 
que sempre s’intenta senyalitzar-los adequadament. No obstant, si els membres del consell detecten algun 
pas de vianants concret que representa una perillositat, que es posin en contacte amb nosaltres perquè 
avisarem al servei corresponent perquè agilitzi la seva correcta senyalització i il· luminació. 
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Pedro Barroso comenta que molt malament deu estar Mataró perquè a Cerdanyola no ens toqui fins l’any 
2024. Fa falta il· luminació a Cerdanyola, és una necessitat, hi ha diversos punts negres. Ell confia en la 
feina tècnica que hi ha al darrere d’aquest Pla però li costa entendre com és que els tècnics han fet retirar 
una proposta del Consell Territorial dels pressupostos participatius de millorar l’enllumenat a Cerdanyola 
si fins l’any 2024 no tenen previst començar amb la fase del Pla Director d’Enllumenat al barri. També 
pot ser perquè l’enllumenat forma part del treball ordinari de l’Ajuntament i no respon al criteri de ser 
considerada una inversió, condició sine qua non per entrar als pressupostos participatius. No obstant, es 
farà la consulta al servei corresponent. 

Javier Sánchez del Campo comenta que al setembre es convocarà la Taula de Treball del Pla Integral de 
Cerdanyola sobre territori. Allà es podran plantejar totes les necessitats en matèria d’il·luminació que hi 
ha al barri. 

 

Punt 6: Seguiment de demandes 

Pren la paraula la secretària del Consell i explica que totes les demandes que es formulen al Consell es 
gestionen. D’algunes, la respostes arriben més ràpid, i d’altres costa una mica més obtenir-ne la resposta. 
Existeix un full de seguiment de demandes que està a disposició de tots els membres del consell. Es passa 
a fer lectura de les darreres: 

 

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

El tema va lligat al Pla de buits que estem treballant.  

 

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

Actualment s’estan duent a terme diferents campanyes de civisme al barri, quant a tinença d’animals 
domèstics, recollida d’escombraries, voluminosos, control de vehicles abandonats. Cal destacar que 
s’han contractat 58 persones en situació d'atur, pels programes Treball als Barris 2017 i Foment de 
l'Ocupació Local 2018 i tindran una duració de 3 i 6 mesos. Algunes d’aquestes són informadors 
cívics.  

 

- Conèixer l’estat del Pla de Mobilitat. 

El Govern Municipal de Mataró presentarà als grups municipals el Pla de Mobilitat de Mataró, que 
serà sotmès a aprovació pel Ple municipal abans de finalitzar l’any 2018”. Comunicat adjunt. Quan es 
tingui aquest Pla es facilitarà als membres del consell. 

 

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

El Servei d’Ensenyament ha facilitat un document relatiu a totes les inversions que s’han fet en 
Educació. Miquel Àngel Vadell passa a detallar-ne les més destacables. Estem parlant de 
pràcticament 1 milió d’euros en millores d’equipaments educatius a Cerdanyola. Aquest govern ha 
posat solució a problemes greus de manteniment d’equipaments educatius. Hi ha hagut anys en què 
s’han fet Festes del Cel en comptes d’invertir en escoles. Hi havia cobertes d’escoles que calaven 
l’aigua quan plovia. Això no ho podem permetre i s’hi ha posat solució. 

Relació de millores des del 2016: 

Escola Josep Montserrat 

Canvi de fusteria de l'aula 2 d'infantil (4 

finestres) 

Escola Josep Montserrat Reforma del lavabo de P3 

Escola Josep Montserrat Pintura general de l'escola 
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Escola Tomàs Viñas / Institut escola Mar 

Mediterrània 

Millores en la instal·lació de fontaneria per 

control legionel·losi 

Escola Tomàs Viñas / Institut escola Mar 

Mediterrània 

Col·locació de reixes a les finestres de planta 

baixa 

Escola Tomàs Viñas / Institut escola Mar 

Mediterrània 

Canvi de lluminàries amb detectors als 

passadissos 

Escola Tomàs Viñas / Institut escola Mar 

Mediterrània Substitució del paviment de l'aula P4A 

Escola Tomàs Viñas / Institut escola Mar 

Mediterrània Substitució de lamel·les orientables de façana 

Escola Tomàs Viñas / Institut escola Mar 

Mediterrània Reforma de lavabos planta baixa 

Escola Josep Peramàs 

Millores en la instal·lació de fontaneria per 

control legionel·losi 

Escola Josep Peramàs 

Canvi de lluminàries amb detectors als 

passadissos 

Escola Josep Peramàs Pintura general de l'escola 

Escola Josep Peramàs Reforma de lavabos planta segona 

Escola Les Aigües 

Millores en la instal·lació de fontaneria per 

control legionel·losi 

Escola Les Aigües 

Resolució incidències de la inspecció de la 

instal·lació elèctrica 

Escola Les Aigües Retirada de plaques de fibrociment 

Escola Les Aigües Accés adaptat al taller domèstic 

Escola Les Aigües 

Resolució incidències de la inspecció de la 

instal·lació tèrmica 

Escola Les Aigües Substitució de la coberta (fases 0 i 1) 

Escola Les Aigües Canvi rodaments portes corredisses mòdul 2 i 3 

Escola Les Aigües Pintura general de l'escola 

Escola Camí del Cros 

Adequació per l'accessibilitat d'una cambra 

higiènica 

Escola Camí del Cros 

Instal·lació del sistema d'autoextinció en la 

campana de cuina 

Escola Camí del Cros Substitució de la coberta (fases 2 i 3) 

Escola Camí del Cros Reforma dels vestidors del pati 

Institut Miquel Biada Arranjament de l'edifici dels lavabos del pati 

Institut Miquel Biada Sanejament del mur del pati, lateral lavabos 

Institut Miquel Biada 

Canvi de lluminàries als passadissos de la 

planta baixa i soterrani 

Institut Miquel Biada 

Substitució de lluminàries convencionals per 

Led 

Institut Miquel Biada 

Reparació de la paret exterior del bar que dóna 

al pati 

Institut Miquel Biada Reforma de lavabos planta baixa 

Institut Miquel Biada Reparació goteres aula 3.1 

Institut Miquel Biada 

Adequació de les aules 401-402 per instal·lar-hi 

una cabina de pintura 
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Escola bressol Cerdanyola 

Adequació de l'escola bressol Cerdanyola (3a. 

Fase) 

 

 

- Demanar informació del pla d’Asfaltat. 

 
S’ha aprovat el projecte de manteniment i millora dels paviments de la ciutat per aquest any 
2018. Facilitarem als membres del consell la informació així que la tinguem. 
 

- 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. 

Una rotonda és un element de distribució del trànsit que pot estar justificat o pot ser útil per diverses 
finalitats: 

o quan hi intersequen varis vials que suporten un trànsit elevat, disminuint els punts de 
conflicte (si no hi ha semaforització)  

o poden ser un element de porta d’entrada a un nucli ur`ba, o una àrea residencial, 
industrial o comercial 

o com a reductor de velocitat en general 

o per realitzar la transició de pas d’una carretera al règim urbà 

En trama urbana és més comú utilitzar cruïlles semafòriques, ja que la rotonda ocupa més espai i dificulta 
el trànsit dels vianants que han de fer més volta. 
 
Pel cas concret, al camí del Mig ja hi ha 3 rotondes:  
-Mas Costabella  (amb la Via Sèrgia) 
-Pl. dels Quatre Camins (amb el camí del Sant Crist) 
-Pl. de Manuel Serra i Xifra (amb l’av. Gatassa, av. de Lluís Companys i ronda Leopoldo O’Donnell) 
 

 
 
Aquestes rotondes estan en la confluència del camí del Mig amb vies col·lectores importants de trànsit. El 
carrer de l’Estadi no té aquesta característica. 
Tampoc està previst en el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible. 
El cost d’una rotonda pot ser elevat, d’uns 50.000 €. 
Per tant de moment no considerem necessari ni prioritària aquesta rotonda que plantegen. 
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Pedro Barroso, membre del consell que va formular aquesta demanda en la darrera reunió, demana que 
s’hi faci alguna cosa, que es posi solució en aquest encreuament. Altres membres del consell també s’hi 
sumen. S’acorda insistir a Mobilitat perquè prengui en consideració aquesta demanda del Consell. Miquel 
Àngel Vadell proposa demanar a Seguretat Pública el nombre de sinistres que hi ha en aquesta cruïlla per 
estudiar si és prioritari la construcció d’aquesta rotonda o un altre element que millori la circulació. 

 

- 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. 

Actualment ja hi ha un reductor de velocitat al carrer Marathon. L’AEiLL en demana més, o 
fins i tot un pas elevat. El Servei de Mobilitat ho estudiarà. 

 

- Demanar a Patrimoni que elabori un informe per enviar a la Generalitat per a la 

rehabilitació de la Torre de Can Palauet. 

S’ha passat la demanda al director d’urbanisme, Xavier Alemany, i en aquests moments està pendent 
de poder parlar d’aquest tema amb PUMSA, actuals propietaris de la Torre de Can Palauet, motiu pel 
que encara no us hem pogut donar resposta. Tan aviat com tinguem informació al respecte us 
l’adreçarem per a que en pugueu donar compte al consell Territorial. Abans d’emetre aquest informe 
hi ha d’haver un acord per saber què hi ha d’haver, és a dir, quines entitats, serveis... a la Torre 
Palauet. 

 

Punt 7: Sobrevinguts 

No n’hi ha. 

 

Punt 8: Precs i preguntes 

Hi ha diferents precs i preguntes que es detallen a continuació: 

 

• Tramvia número 4 (s’envia per escrit via email) 

AL PRESIDENT DEL CONSELL TERRITORIAL DE CERDANYOLA 

Javier Sánchez del Campo, vocal del Consell en representación de la Asociación de Vecinos de 
Cerdanyola propone que en el apartado de ruegos y preguntas de la próxima reunión del Consell prevista 
para el día 10 de julio se incluya el siguiente tema: 

El Tranvía 

Este año se han cumplido  90 años de la puesta en marcha del tranvía de Mataró a Argentona, y ha 
coincidido con la aparición de tramos de la antigua vía en las obras de la tubería del depósito de aguas, 
por eso queremos reivindicar que el tranvía número 4, conocido como “El Gros” se instale como 
monumento en la rotonda del D’Ara, y se colocaría cuando estén acabadas las obras de la entrada a 
nuestro barrio por El Sorrall. 

Pero necesitaríamos conocer algunos detalles de la situación en que se encuentra dicho tranvía número 4, 
por eso trasladamos al Gobierno municipal a través de este Consell las siguientes preguntas: 

En noviembre del año 2009 el Ayuntamiento de Mataró, presidido por el Sr. Barón, firmó un acuerdo con 
la entonces Caixa Laietana para la restauración del tranvía número 4. El coste de dicha reparación se cifró 
en unos 140.000 euros.  

Las preguntas son:  

¿La Caixa Laietana llegó a pagar el dinero antes de desaparecer?  
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Y si lo hizo ¿se destinó a la restauración del tranvía?  

Y si está restaurado ¿dónde está ubicado? 

Y si no está restaurado ¿en qué estado se encuentra? 

Esperando poder recibir respuesta en la próxima reunión del Consell, reciba un saludo. 

 

Miquel Àngel Vadell explica que aquest tramvia en aquests moments està guardat al magatzem d’El 
Pericó i que es treballarà per respondre totes aquestes preguntes en la propera sessió ordinària del 
Consell. 

Maria Lluïsa Galera mostra interès també per aquesta qüestió i fa lliurament d’una còpia de la carta que 
Miquel Àngel Vadell va adreçar al Grup Municipal VoleMataró sobre aquesta qüestió. La carta conclou 
que “ens comprometem a què qualsevol proposta vinculada a deixar testimoni sobre la circulació del 
tramvia al barri serà portada a debatre i validada pels membres del Consell Territorial de Cerdanyola”. 

Per aquest motiu,  s’acorda recopilar tota la informació relativa al tramvia número 4 i les vies, i incloure 
en la propera sessió de consell un punt en l’ordre del dia per parlar de la restauració del Tramvia número 
4 i la seva ubicació al barri. 

 

• Línia 6 MataróBus (s’envia per escrit via email) 

PROPUESTA REALIZADA POR JAVIER SÁNCHEZ DEL CAMPO, EN SU CONDICIÓN DE 
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CERDANYOLA 

Modificación del recorrido de los autobuses de la Línea 6. 

Situación actual:  

El autobús de la Línea 6,  debido a las obras de la tubería del depósito de aguas, realiza un recorrido 
provisional a partir de la Plaça Granollers. Baja por la Ronda O’Donell hasta llegar a la Plaça del Alcalde 
Serra i Xifra,  dando la vuelta a dicha plaza  y continuando de nuevo por la Ronda O’Donell en dirección 
al barrio de Rocafonda. 

Propuesta:  

Que el autobús de la Línea 6, en lugar de dar la vuelta a la Plaça del Alcalde Serra i Xifra continúe por el 
Camí del Mig, hasta llegar a la calle Estadi subiendo por ésta calle, para girar a la derecha en la 
confluencia con el Passeig de Ramón Berenguer,  y volviendo a girar en el cruce  con la Avenida Gatassa, 
para llegar de nuevo a la Plaça del Alcalde Serra i Xifra. 

Este es el recorrido que realiza ahora provisionalmente el autobús de la Línea 7. 

Con esta propuesta se mejoraría el acceso a esta Línea de muchos vecinos que residen en la parte alta del 
Barrio de Cerdanyola. 

Gracias.  

JSDC 

S’acorda que es trasllada aquesta demanda al Servei de Mobilitat. 

 

• Es reitera per tercera vegada la demanda de posar una cartellera a la Plaça d’Isla Cristina.  
 

• També es demana que s’hi posi un rètol de prohibit jugar a pilota. 
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• Salvador Herraiz demana que es faci altre cop una neteja al Camí del Parc Forestal, hi ha 
deixalles i voluminosos. Sobre aquesta qüestió, Miquel Àngel Vadell explica que s’intensificarà 
la retirada de voluminosos a la via pública perquè s’ha comprovat que la campanya informativa 
consistent en precintar i posar una adhesiu indicant el dia de retirada no acaba de funcionar. 
Pedro Barroso intervé dient que no poden guanyar els incívics. Eusebi Vidiella comenta que en 
aquest barri els habitatges són de dimensions petites i que quan hi ha un canvi de mobles, els 
mobles substituïts ja no hi tenen cabuda i que el ciutadà els treu a fora al carrer de manera 
incívica. Per tant, cal una solució. Juan Carlos Casaseca Ferrando comenta que caldria sancionar 
a tots aquells que actuen d’aquesta manera. Antoni Giménez comenta que no és una qüestió de 
barri sinó de ciutat, ja que davant del cinema Iluro ell ha vist com cada dia hi ha voluminosos al 
carrer. Maria Luïsa Galera comenta que al carrer Major hi ha sempre voluminosos a la via 
pública, sumats a la pudor de la orina dels gossos. Pedro Barroso explica que caldria informar bé 
de l’hora del dia de recollida ja que hi ha gent que ho treu per exemple, el dimarts, però quan el 
camió ja ha passat, i llavors aquells voluminosos estan al carrer una setmana fins que torna a 
passar el camió. Miquel Àngel Vadell explica que la policia es posarà molt més exigent, li consta 
que hi ha agents de paisà que controlen aquesta problemàtica. Aquest és un problema que cal 
solucionar. 

 

• Domingo de la Ossa intervé per apuntar 3 qüestions: 
 

- Què passa amb les males olors que hi ha al barri. S’ha identificat el problema? Quina solució hi 
ha? Miquel Àngel Vadell respon que es va celebrar una reunió informativa el 3 de juliol sobre les 
mesures preses per detectar i resoldre els episodis de males olors percebudes a la zona sud-est de 
Mataró. En aquesta reunió hi van assistir representants de l’Ajuntament i del Consorci per al 
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. S’ha obert un expedient informatiu i es 
realitzarà un estudi olorífer per detectar on està el focus del problema. La Planta de Tractament 
de Residus va patir una avaria que es va reparar, una porta no tancava correctament. No pot ser 
que la pudor arribi a 3 km. L’ACA també hi està treballant. També pot passar que les males olors 
no provinguin de la planta de tractament de residus, sinó de la depuradora, una instal· lació 
adjacent però que alhora no té res a veure amb el tractament de residus, ja que allà s’hi depura 
aigua bruta. Juan Carlos Casaseca Ferrando comenta que aquesta mala olor arriba fins al Camí 
del Sant Crist a Cerdanyola Sud i l’Escola Camí del Cros. Alguna cosa s’hi ha de fer. 
 

- Què es pot fer per eliminar la zona de càrrega i descàrrega del carrer Carlemany? Es perden dues 
places d’aparcament i no té cap sentit perquè no hi ha comerços ni establiments de cap tipus. 
S’acorda que es traslladarà la demanda al Servei de Mobilitat. 
 

- Hi ha molts contenidors plens de vidre, plàstics, etc. Ell ho notifica a través de l’AppMataróNeta 
però creu que falta intensificar la recollida d’envasos, paper i cartró, etc. Miquel Àngel Vadell 
respon que s’està parlant amb Fomento perquè s’intensifiqui la recollida. 

 

S’acaba la sessió a les 21.25 hores 
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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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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 


