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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE CERDANYOLA  

Número sessió: 44 

Caràcter: ordinari 

Data: 10 de desembre de 2019 

Hora: 19 hores 

Lloc: Centre Cívic Cerdanyola 

 

 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

As. Murciana Virgen de las Maravillas (Domingo de la Ossa) Vocal 

Ciutadà escollit per la presidència (Juan de Maya) Vocal 

As. per la Cultura i la Cohesió Social Mataró (Dionís 

Fernández) 

Vocal 

Hermandad Divina Pastora (Paqui Verde) Vocal 

Salesians Sant Jordi (Ramon Bosch) Vocal 

Unió de Botiguers (Joaquim Mons) Vocal 

AEE Camí del Cros (Sergi Luque) Vocal 

AAVV de Cerdanyola (Javier Sánchez del Campo) Vocal 

Col·lectiu de teatre EPMA  (Antoni Giménez) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Raúl Yeste) Vocal 

Grup Municipal Junts x Mataró (Alfons Canela) Vocal 

Grup Municipal PSC (José Antonio Ricis) Vocal 

Grup Municipal En Comu Podem (Antonio Ruiz) Vocal 

Grup Municipal ERC (Eusebi Vidiella) Vocal 

Maria Beatriz Delgado Castro Presidenta 

Àngels Castillo Campos Secretària  

 

 

També assisteixen: 

Cecília Roncero Nieto (ciutadana a títol particular) Veïna de Cerdanyola  

Miquel Àngel Vadell  Ex President del Consell Territorial  
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Excusen la seva assistència:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

As. Cultural de Cerdanyola  Vocal 

Associació Gent Gran Cerdanyola Vocal 

 

No assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Ass. C. Recreatiu Casal del Barrio  Vocal 

As. d’Artistes Fusionarte  Vocal 

Associació Esportiva i de Lleure Cerdanyola  Vocal 

Ass. de Ciutadans Guineans i Amics del Maresme Vocal 

AMPA Escola Camí del Cros  Vocal 

As. Radio la Voz de Cerdanyola Vocal 

Parròquia M. Auxiliadora  Vocal 

Casa de Andalucía  Vocal 

Ciutadana a títol individual (R F) Vocal 

Ciutadana a títol individual (S E H) Vocal 

Grup Municipal C’s  Vocal 

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell  extraordinari del dia 6 de 

febrer de 2019 

2.  Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell  ordinari del dia 18 de 

desembre de 2018 

3. Benvinguda i presentació de la presidenta del consell territorial i, si s’escau, de cadascú 

dels membres del consell 

4. Proposta de la presidenta del consell de dos ciutadans/es per formar-ne part i la seva 

aprovació 

5. Proposta d’escollir dos membres del consell territorial com a representants en el consell 

de ciutat 

6. Autorització per la publicitat de les dades personals en les actes i acords del consell 

territorial de Cerdanyola 

7. Plataforma “Decidim” 

8. Bústia Ciutadana 

9. Proposta del representant de l’associació murciana Virgen de las Maravillas 

10. Precs i preguntes 
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Desenvolupament del consell 

La secretària del consell, l’Àngels Castillo obre la sessió explicant que des de el 6 de febrer de 

2019 el consell no s’ha reunit a causa del canvi de mandat polític generat per les eleccions 

municipals de maig 2019. Seguint el que diu el reglament de participació ciutadana  i coincidint 

amb el canvi de mandat polític s’han renovat els següents membres del consell: 

La presidència del consell que a partir d’ara serà la senyora Maria Beatriz Delgado Castro 

La vicepresidència que l’ocuparà el regidor Jose Antonio Ricis Saavedra 

La secretària que serà la treballadora municipal Àngels Castillo Campos 

Els representants dels grups municipals en el Consistori 

Els representants dels sindicats amb la consideració de més representatius, si fos el cas 

Les persones proposades per la presidència, que poden ser dues 

Els representants de l’AV de Cerdanyola que seran el senyors Francisco Javier Sánchez del 

Campo i Valentin Medina Guerrero 

Així com tots els representants del Consell de Ciutat 

 

Presenta a la nova presidenta tot dient que és una persona que coneix sobradament el barri. 

Indica que l’anterior president, el senyor Miquel Àngel Vadell passarà a acomiadar-se de tots els 

membres del consell. 

La presidenta demana que  facin una presentació individual  cadascuna de les persones presents 

per tal de conèixer-nos amb les noves incorporacions. 

 

Punt 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell  extraordinari del dia 

6 de febrer de 2019 

S’aprova per unanimitat. 

 

Punt 2. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del consell  ordinari del dia 18 de 

desembre de 2018 

S’aprova per unanimitat. 

 

Punt 3. Benvinguda i presentació de la presidenta del consell territorial i, si s’escau, de 

cadascú dels membres del consell 

La presidenta, senyora Beatriz Delgado comença dient que està orgullosa de dirigir aquest 

consell, te coneixement que es treballa molt i que és el més nombrós de la ciutat i on es fan més 

aportacions. Ella també és la regidora d’Esports de la ciutat i la presidenta del Pla Integral de 

Cerdanyola. 

 

Punt 4. Proposta de la presidenta del consell de dos ciutadans/es per formar-ne part i la 

seva aprovació 

Atenent el que diu el reglament de participació ciutadana en relació a poder proposar dues 

persones elegides per la presidenta per formar-ne part del consell, la senyora Bea Delgado 

explica que de moment te la proposta d’una persona i, més endavant presentarà l’altra. 

Avui proposa al senyor Juan Francisco de Maya. Se sotmet a votació del plenari i queda aprovat. 

El senyors Juan de Maya dóna les gràcies. I diu que seguirà defensant els interessos del barri 

com a ciutadà particular, que ell no representa a cap partit polític ni entitat i per tant, te llibertat 

per obrar en consciència. 
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En aquest moment, s’incorpora l’expresident del consell senyor Miquel Àngel Vadell, qui 

agraeix la feina feta a la secretària accidental Cristina Iglesias, a l’Àngels Castillo, a en Jordi 

Merino i, a totes i cadascuna de les persones que han format part del consell territorial de 

Cerdanyola. Diu que les millores aconseguides en el barri han estat gràcies a les aportacions dels 

membres d’aquest consell i a la seva perseverància. Fa menció al projecte Alcalde als barris i 

regidor de Barri però n’hi ha molts altres que han estat molt positius. Assegura que amb la nova 

presidenta deixa el consell en molt bones mans. La senyora Beatriz Delgado li agraeix i diu que 

comença amb molta il·lusió i orgull. 

 

Punt 5. Proposta d’escollir dos membres del consell territorial com a representants en el 

consell de ciutat 

Aquesta no és una qüestió urgent i es deixa pendent pel proper consell. 

No obstant això, el senyor Mons proposa que ho sigui el senyor Javier Sánchez del Campo. 

El senyor Juan de Maya diu que estaria be tenir tres persones del barri com representants i que 

accedeixin per diverses vies. Es debatrà més endavant. 

 

Punt 6. Autorització per la publicitat de les dades personals en les actes i acords del consell 

territorial de Cerdanyola 

La secretària del consell explica que en mandats anteriors els membres del consell  van demanar 

que sortissin els seus noms i cognoms a les actes i acords en compte de les inicials. La llei 

orgànica de protecció de dades 15/1999, de 13 de desembre, de caràcter personal  no ho permet. 

No obstant això, si es declara i signa el consentiment de la persona, així com l’entitat a la que 

representa, jurídicament és vàlid. Per aquest motiu, es passa un document on els qui estiguin 

d’acord escriuen les seves dades personals i ho signen. Amb l’aclariment que ningú està obligat i 

que en qualsevol moment es pot canviar aquest consentiment. 

 

Punt 7. Plataforma “Decidim” 

La secretària informa que “Decidim” es la plataforma digital que des de 2017 l’Ajuntament 

de Mataró utilitza per elaborar els pressupostos participatius. Amb la idea de construir una ciutat 

més oberta, transparent i col·laborativa també ha inclòs un apartat d’Òrgans de Participació on 

es pot trobar informació de tots els consells municipals; el de Ciutat, consells territorials i 

sectorials. A l’apartat de cadascú d’ells hi haurà penjades convocatòries, actes, acords i, 

documentació relativa als temes tractats en les reunions dels consells. Òbviament hi ha penjat el 

Reglament de Participació Ciutadana  que és l’instrument que regula tot el funcionament dels 

òrgans de participació. 

Per accedir-hi nomes cal escriure en qualsevol buscador d’internet: Decidim Mataró. Desprès 

anar a Òrgans de participació. A continuació fa una visualització pràctica d’aquest espai. 

 

Punt 8. Bústia Ciutadana 

La secretària del consell informa que des del servei de participació es te com objectiu que els 

consells territorials siguin espais on tractar temes en profunditat que puguin millorar el territori, 

estudiar i avaluar les necessitats dels seus habitants i fer propostes, vetllar pel bon funcionament 

dels serveis i equipaments municipals. Aquelles incidències puntuals, queixes i/o suggeriments 

serà millor que siguin vehiculades a través de la “Bústia Ciutadana”. La secretària es posa a 

disposició dels membres del consell per fer sessions més personalitzades si cal, perquè aprenguin 

a fer servir la bústia. La idea és descongestionar el consell de demandes relacionades amb 
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senyals de trànsit, arbrat, enllumenat, desperfectes a la calçada i voreres, etc. I anar caminant cap 

al fet que el Consell sigui un espai de participació que s’ocupi d’altres temes de més 

transcendència pel territori. Per aquest motiu, fa una pràctica a través d’internet explicant pas per 

pas com s’ha de fer. Aquest, és un apartat que se situa a la primera plana del web de 

l’ajuntament de Mataró, a la part superior. Des d’aquest enllaç a la Bústia podem omplir tots els 

camps de formulari per fer arribar el que volem transmetre. Cal buscar en el desplegable el tema 

de la nostra demanda, posar la ubicació, identificar-nos, i així l’Ajuntament podrà respondre’ns 

quan la incidència estigui resolta. És molt important indicar sempre un correu electrònic per 

poder rebre les contestacions. D’aquesta manera és el propi interessat el que pot adreçar-se a 

l’Ajuntament, bé a nivell particular, o bé en representació de la seva entitat, indicant la raó social 

i el CIF. 

Algunes persones manifesten preocupació per si la força de la incidència que es passa no és la 

mateixa si es fa a títol particular o si es fa a nivell de consell territorial. S’informa que s’ha parlat 

amb els caps dels diferents serveis de l’Ajuntament per tal d’assegurar resposta i que hagi el 

compromís de fer-ho. És qüestió de donar un marge de confiança. D’aquesta manera incidències, 

com per exemple un fanal fos, brossa al voltant de contenidors plens, repintar elements de la via 

pública, suggerir un canvi de sentit, abandonament d’un vehicle, etc es podran vehicular per la 

bústia ciutadana sense necessitat de portar-ho al consell. Hi ha l’opció de fer-ho a títol particular 

o en nom d’una entitat, així com d’explicar si ets membre del consell territorial. Aquesta eina 

admet adjuntar imatges, mapes indicant el lloc exacte i l’adreça. 

La secretària diu que si hi ha dubtes en el mecanisme que passin pel seu despatx quan vulguin i 

els facilitarà l’ordinador. Està disposada a ajudar-los en qualsevol moment. 

 

Punt 9. Proposta del representant de l’associació murciana Virgen de las Maravillas 

Via email, el representant de l’Associació  Murciana Virgen de las Maravillas (senyor Domingo 

de la Ossa) entra dos fotografies i aquest escrit: 

 

 

 

 

 

 

Voldria exposar la necessitat de senyalitzar la cruïlla de l’Avinguda Puig i Cadafalch amb 

Maria Auxiliadora. 

De manera que els vehicles que estiguin aturats, per tenir el semàfor vermell, sentit cap a 

Argentona, deixin passar els vehicles que, venint d’Argentona, vulguin entrar al carrer Maria 

Auxiliadora i que troben el pas barrat per aquests vehicles. 

Ja m’ho han comentat algunes persones i jo mateix m’he trobat en alguna ocasió i considero 

que estaria bé tenir aquesta zona senyalitzada per agilitzar la mobilitat. 

Si el Consell ho accepta, es podria enviar la proposta al Dpt. de Mobilitat de l’Ajuntament. 

 

En primer lloc, tant la presidenta del Consell com la secretària expliquen que aquest és un clar 

exemple per poder tramitar a través de la “Bústia Ciutadana”. En aquesta ocasió ho farà la 

secretària. La majoria dels assistents hi estan d’acord en la proposta. També expliquen que molta 

part de la gran massa de circulació és a causa de les obres de la rotonda del començament de la 

Ronda Bellavista.  

 

 



CSV (Codi segur de verificació) IV6RGMDSDE6SL2437VAVKDZXPY Data i hora 24/01/2020 14:28:58

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per ÁNGELES CASTILLO CAMPOS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA PARTICIPACIÓ CIUTADANA)

Signat per MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO (Regidora Delegada D'Esports)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RGMDSDE6SL2437VAVKDZXPY Pàgina 6/8

Acta pendent d’aprovació 

 6 

 

Punt 10. Precs i preguntes 

 Via email, el representant de l’Associació de Veïns, el mateix dia del Consell, al matí,   

entra aquest escrit: 

Propuestas al Consell 10.12.2019 

Asociación de Vecinos Cerdanyola  
Plan de mandato -> Situación  

Polideportivo -> Aclarar polivalencia, plan de usos, nombre y posibles placas solares 

Alcorques - > Necesidad de cubrirlos por seguridad de los peatones. 

Parque Ronda Bellavista -> Fecha de terminación. Garantizar preservación de los Garrofers. 

Limpieza -> Margen oeste de la Ronda Terradellas -> Intervención frecuente del servicio 

Limpieza -> Pliego de condiciones de la nueva contrata -> Participación. 

Patinete electrico - > Ordenación.  

 Així mateix, el senyor Javier Sánchez del Campo reclama la resposta a una instància 

relacionada amb la petició de cobrir els escocells de data 31 d’octubre de 2019. La 

secretària lid emana que se la faci arribar per tal d’efectuar ella mateixa la reclamació. 

La presidenta del consell diu que no es pot respondre eficaçment avui mateix a totes aquestes 

peticions, i es farà en el proper consell territorial. 

 

 EL representant d’ ERC , senyor Vidiella es queixa de la rotonda per accedir al barri de 

Cerdanyola venint de Granollers diu que és molt petit l’espai per girar i dificulta 

maniobrar  el gir fàcilment. També indica que a la rotonda més gran no hi ha la 

senyalització de Cerdanyola. 

 

 El representant de l’Associació  Murciana Virgen de las Maravillas presenta una queixa 

que ja va fer al desembre de 2018 i no s’ha resolt. Adjunta fotografies i aquest escrit: 

 

T’adjunto les fotografies de l’entrada al carrer Avinyó des de Puig i Cadafalch. 

Veuràs que hi ha un desnivell molt important amb un salt considerable pels vehicles, que 

han d’entrar gairebé parats. També es pot veure que l’arranjament que es va fer es troba 

en mal estat i, a més, és insuficient. 

La proposta és que s’adeqüi convenientment, de manera que la diferència de nivell es 

pugui salvar amb un pendent més suau, la qual cosa no vol dir que els vehicles hagin 

entrar amb una velocitat inadequada, que no serà el cas. (No crec que a cap Tècnic se 

l’acudeixi posar aquest impediment). 

 

La secretària informa que s’enviarà al servei corresponent. 
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 El representant de l’AAVV de Cerdanyola exposa i suggereix que aquest barri es mereix 

tenir la figura d’un Alcalde del Barri. Podria aglutinar inquietuds i reclamacions. Ara que 

el govern te 15 regidors creu que valdria la pena comptar amb aquesta figura perquè 

estigués més directament al front de les necessitats del barri. 

El vicepresident comenta que aquest rol ja ho fa la presidenta del Consell Territorial. El 

senyor Juan de Maya afegeix que en els primers ajuntaments democràtics ja hi havia un 

“concejal de barrio”. 

La presidenta diu que ella es posa a disposició de tothom, que no te cap inconvenient a 

atendre a qui li demani. Només cal que contactin amb la secretària i ella vindrà les 

vegades que faci falta. 

 

 El senyor Antonio Ruiz demana que s’arrangin els escocells  de la part alta del carrer 

Rosselló. La secretària li demana alguna fotografia i saber el lloc amb exactitud. 

 

 El senyor Joaquim Mons vol saber com està el desenvolupament del sector Sorrall, la 

tramitació urbanística de la zona. Se li contestarà en el proper consell. 

 

 El senyor Juan de Maya diu que la vorera de l’Av. Puig i Cadafalch tocant al Parc de 

Cerdanyola és molt estreta i calia mirar quina solució se li pot fer. La secretària li diu 

d’anar a fer fotos amb ell i enviar el suggeriment al servei corresponent. 

 

 El senyor Sergi Luque, de l’AEE Camí del Cros pregunta quin plantejament global hi ha 

per arranjar de forma integral la zona oest paral·lela a la ronda President Tarradellas, 

entre zona del Sorral i l’escola Camí del Cros. Se li contestarà a la propera reunió del 

consell. 

          

S’acaba la sessió a les 20.50 hores 

 

Acords i compromisos sobre les peticions: 

1. Senyalitzar la cruïlla de l’Avinguda Puig i Cadafalch amb Maria Auxiliadora. 

De manera que els vehicles que estiguin aturats, per tenir el semàfor vermell, sentit cap a 

Argentona, deixin passar els vehicles que, venint d’Argentona, vulguin entrar al carrer 

Maria Auxiliadora i que troben el pas barrat per aquests vehicles 

2. Explicar la situació del Pla de Mandat 

3. Sobre la pista coberta que s’està fent en el barri explicar la seva polivalència, quins seran 

els usos, el nom i la possibilitat de posar plaques solars 

4. Preguntar la possibilitat de cobrir els escocells per seguretat peatonal. Es remarca els de la 

part alta del carrer Rosselló i els demanats per instància l’associació de veïns a data 31 

d’octubre de 2019 

5. Saber quina és la data d’acabament del Parc de la Ronda Bellavista i, si està garantida la 

preservació dels garrofers 

6. Demanar més freqüència de neteja a la zona oest paral·lela a la ronda President Tarradellas 

7. Participar en la confecció del plec de clàusules per la licitació de la brossa 

8. Si està previst realitzar la normativa per patinets elèctrics 
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9. Informar si es rectificarà o solucionarà la problemàtica de la rotonda d’entrada a 

Cerdanyola venint de Granollers a causa de la dificultat d’espai per girar 

10. Derivar al servei corresponent un salt important que hi ha a la calçada per accedir al carrer 

Avinyó entrant des de Puig i Cadafalch 

11. Saber l’estat del desenvolupament del sector Sorrall, la seva tramitació urbanística en la 

zona 

12. Preguntar si es pot solucionar la problemàtica de tenir una vorera tan estreta en l’Av. Puig i 

Cadafalch tocant al parc de Cerdanyola 

13. Quin és el plantejament global, si n’hi ha, o reforma integral de la zona oest paral·lela a la 

ronda Josep Tarradellas 

 

 

Mataró, 12 de desembre de 2019 

 

Presidenta                                                                    Secretària  

Maria Beatriz Delgado Castro                 Àngels Castillo Campos 

 

 

 


