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RELACIÓ D’ACORDS  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 

. 

          



CSV (Codi segur de verificació) IV6RYELTJN45JHP4CZ5GIQPA4Y Data i hora 17/12/2019 17:02:57

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

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

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RYELTJN45JHP4CZ5GIQPA4Y Pàgina 3/3

Acta pendent d’aprovació 

 3 

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 

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 

 

 

 


