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ACTA  DEL CONSELL TERRITORIAL ORDINARI DE CERDANYOLA  

Número sessió: 50  (Telemàtica) 

Caràcter: ordinari 

Data: 16 de febrer de 2021 

Hora: 19.00 hores 

Lloc: Telemàtic 

 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

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

Associació Gent Gran Cerdanyola (Juan Flores Crespo) Vocal 

Salesians Sant Jordi (Ramon Bosch) Vocal 

Ciutadana a títol individual (Raquel Fernández) Vocal 

AEE Camí del Cros (Sergi Luque) Vocal 

AAVV de Cerdanyola (Javier Sánchez del Campo) Vocal 

Col·lectiu de teatre EPMA  (Antoni Giménez) Vocal 

Grup Municipal PSC (José Antonio Ricis) Vocal 

Grup Municipal En Comu Podem (Antonio Ruiz) Vocal 

As. Radio la Voz de Cerdanyola (D.LL.) Vocal 

AMPA Escola Camí del Cros (Mercedes Peña) Vocal 

As. Cultural de Cerdanyola (Pedro Barroso) Vocal 

Ass. C. Recreatiu Casal del Barrio (Fco. Carneros) Vocal 

Grup Municipal C’s (Emilio Fonseca) Vocal 

Ciutadana a títol individual (Cecília Roncero Nieto) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Salvador Herraiz Moya) Vocal 

Maria Beatriz Delgado Castro Presidenta 

Àngels Castillo Campos Secretària  

 

 

Excusen la seva assistència:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Hermandad Divina Pastora (Paqui Verde) Vocal 

Ciutadà escollit per la presidència (Juan de Maya) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Raúl Yeste) Vocal 
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AAVV de Cerdanyola (S.LLanto) Vocal 

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

Fernández) 

 

Ciutadà a títol individual (D.T.M.)  

 

No assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

As. d’Artistes Fusionarte  Vocal 

Unió de Botiguers (Joaquim Mons) Vocal 

Ass. de Ciutadans Guineans i Amics del Maresme Vocal 

Casa de Andalucía Vocal 

Grup Municipal ERC (Eusebi Vidiella) Vocal 

Grup Municipal Junts x Mataró Vocal 

Parròquia M. Auxiliadora  

 

Assisteixen com a públic: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Antonio Fernández Neila Particular /Públic 

 

Ordre del dia: 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del Consell Territorial ordinari del dia 

22 de desembre de 2020 

2. Propostes de noms per a la Pista Poliesportiva de Cerdanyola (Segona sessió) 

3. Seguiment dels Acords i/o demandes anteriors 

4. Sobrevinguts 

5. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament del consell: 

Comença la sessió en format virtual (mitjançant la plataforma Zoom).  

La secretària explica que una vegada més ens reunim per celebrar Consell Territorial de forma 

telemàtica a causa de les mesures sanitàries pel Covid-19.  

Es tancaran els micròfons de tothom excepte els dels ponents que ens acompanyen i de la 

presidenta i secretària. 

Quan alguna persona vulgui parlar haurà de demanar-ho clicant la icona que tenen a la seva 

pantalla, que és la imatge d’una mà. 

Informa que avui ens acompanya el regidor Miquel Àngel Vadell, responsable d’Ensenyament 

per explicar un tema que afecta al barri de Cerdanyola. 

Tot seguit, pren la paraula la Presidenta del consell, regidora M. Beatriz Delgado i dóna les 

gràcies per l’assistència tot i les dificultats que comporta haver de fer el consell, una vegada més, 

de forma telemàtica.  

Explica que la presència del regidor Miquel Àngel Vadell és per informar del nou projecte de 
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Can Noé/Tres Roques. Hi ha satisfacció per la seva presència ja que el regidor Vadell havia sigut 

president del Consell i es te molt bon record d’ell i molta consideració. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del Consell Territorial ordinari del 

dia 18 de novembre de 2020 

S’aprova per unanimitat. La secretària explica que aprovar aquesta acta és important ja que 

conjuntament amb l’acta que se generi de la sessió d’avui, les quals incorporaran totes les 

propostes de noms per a la pista poliesportiva, s’iniciarà el procediment per adjudicar un nom a 

la nova pista. Un cop aprovades les dues actas s’enviaran a la Direcció d’Esports per a que es 

tinguin en compte i es debatin i valorin  en el Consell d’Esports, posteriorment anirien al 

nomenclàtor. 

 

A continuació la presidenta dóna la paraula al regidor Miquel Àngel Vadell. 

 

Informació Projecte zona nord de Cerdanyola,a l’edifici Tres Roques. 

El regidor Vadell expresa la seva satisfacció de ser-hi avui en el consell territorial de 

Cerdanyola, diu que els quatre anys com a president va gaudir molt i te un bon record de com 

treballen els seus membres per millorar el barri, de la seva acció constructiva, i els encoratja a 

continuar d’aquesta mateixa manera. 

Destaca l’arribada de la Pista Poliesportiva que ja està en ús i que més endavant segur se li traurà 

molt més de profit ja que ara per les circumstàncies es veuen reduïdes. 

Ve a explicar un projecte nou que es farà a Cerdanyola Nord, exactament a l’equipament de Tres 

Roques. Tot comença quan a causa de la pandèmia i ens confinen  s’activa la Taula de 

Reconstrucció social i econòmica de la Ciutat, per tal de que ningú es quedi enrere i poder ajudar 

a les persones, ajudes de tot tipus. Si hi ha una cosa que està impactant és l’atur, i sobretot als 

més joves, l’Ajuntament no es quedarà quiet i per això es vol fer una ampliació de l’escola 

d’adults de Can Noé situant 6 aules de Can Noé  a l’equipament municipal de  Tres Roques que 

està a Cerdanyola nord. Es vol ver una Oferta Formativa adreçada sobretot a joves i persones 

que vulguin millorar la seva situació laboral amb formació concreta. Per això es trasllada una 

part important de l’escola de Formació d’Adults de Rocafonda, tot i que allà quedaran 4 aules 

més. Cerdanyola tindrà l’escola de Formació d’Adults els Tarongers que és de titularitat de la 

Generalitat i a més les aules que s’obriran a Tres Roques. Diu que s’han de crear noves 

oportunitats per als joves que abandonen els estudis, per aquells que no acaben la ESO i per 

adults que necessiten una oferta amb titulacions de demandes laborals concretes. Se seguirà 

oferint formació a Rocafonda i la part d’activitats de lleure de Tres Roques es farà a l’Espai 

Gatassa. L’atur a Mataró ha augmentat quasi un 8% i l’Ajuntament no es quedarà aturat. Tres 

Roques és un edifici que te 10 anys, a partir del mes de setembre s’iniciarà aquest canvi. Potser 

el primer curs costi una mica per això farem campanyes, necessitem reorientar per crear noves 

oportunitats. Fins ara es feia més formació de lleure a Tres Roques, se seguirà fent però menys i 

una part se traslladarà a l’Espai Gatassa. Es va explicar a l’equip directiu, al claustre i tothom 

està engrescat. 

També explica que està prevista la cessió de la titularitat del Miquel Biada a la Generalitat, que 

és l’administració competent en estudis post-obligatoris per a la conversió de l’institut en un 

centre referent de la comarca. 

S’han demanat a Europa fins a 45 milions d’euros, per fer un canvi estructural que modifiqui 

l’actual correlació de cicles que s’ofereixen i que s’ampliï l’oferta. 

Els cicles d’FP de grau mig i superior són molt demanats a nivell general, la formació específica 

cap a perfils concrets és cada cop més necessària. La demanda no para de créixer i s’espera que 

ho segueixi fent. En la darrera matrícula, la llista d’espera sense plaça era inicialment de 400 

persones. 

En el context laboral actual es tracta també de treballar en sinergies amb les empreses i gremis, 

identificar els àmbits amb els que cal apostar en un futur i formar en aquelles apostes 
estratègiques, donant coneixement i experiència en aquells serveis que poden generar més 
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ocupació. Alhora creant un servei de certificació de les qualificacions professionals que 

sorgeixen noves. 

Comença torn d’intervencions: 

Sergi Luque, pren la paraula per preguntar per quin motius no s’ha ofert l’escola Els Tarongers. 

El motiu és perquè l’escola d’Adults és municipal i els Tarongers és de la Generalitat, i a més 

l’edifici de Tres Roques sobretot al matí estava buit. Estem en una prova pilot que es diu NOE 

(Noves Oportunitats Educatives 4.10) que és una aplicació per recuperar aquells joves que 

abandonen i reorientar-los, estem treballant per crear una Oficina d’Orientació als joves per tal 

d’evitar el màxim d’errades a l’hora d’escollir. 
Raquel Fernández, agraeix la informació i li demana saber-ne més sobre gestió o possibilitats 

davant programes d’inserció de la Generalitat. Se respon que es començarà a elaborar l’oferta 

formativa i s’anirà explicant gradualment. Us anirem informant i fins i tot es podria fer una visita 

a Tres Roques quan sigui el moment. 

Antonio Ruiz valora positivament la notícia ja que la formació considera que és molt necessària. 

Ramón Bosch, pregunta si la planta baixa que estan utilitzant a Tres Roques per formació si 

s’utilitzarà o podran continuar fent la formació actual. El regidor respon que creu serà possible 

no ocupar-la per tal que Salesians continuï fent la tasca que estan fent actualment. 
 

El regidor M. Àngel Vadell s’acomiada tot demanant la col·laboració per donar a conèixer 

aquest projecte i difondre’l el màxim possible. 

 

2- Propostes de noms per a la Pista Poliesportiva de Cerdanyola (Segona sessió). 

A continuació la secretària demana que prenguin la paraula si hi ha noves propostes noves de 

noms per a la Pista Poliesportiva diferents dels que ja van dir la sessió anterior. 

Recorda les propostes de la sessió anterior per a tots els assistents. 
 

Torn de paraules: 

Sergio Luque, de l’AEE Camí del Cros diu que s’adhereix a la proposta de la Associació de 

Veïns que és  “Remigio Herrero”. 

El regidor J. Antonio Ricis fa un aclariment indicant que Toni Sort ja te un reconeixement al 

seu poble i a Mataró i que  aquesta és la causa per la qual ell va dir que potser no era el nom 

indicat, no pas pel lloc de naixement.  

Domingo de la Ossa, de As. Murciana Virgen de las Maravillas diu que se reafirma en el nom 

de “Remigio Herrero”, però que se valori posar: “Maestro Remigio Herrero” per la connotació 

de professor que va ser. 

Eva Sánchez, de As. Radio La Veu  diu que s’adhereix al nom de “Remigio Herrero”. 

Javier Sánchez del Campo, representant de l’AV de Cerdanyola fa una observació sobre el que 

s’ha dit de que la  proposta d’aquest Consell Territorial de Cerdanyola anirà al Consell d’Esports 

i pregunta quina força tindrà el nom proposat des del consell i quines possibilitats de que aquesta 

tiri endavant. La Presidenta, senyora Beatriz Delgado diu que de moment no s’ha rebut cap 

proposta, excepte una carta que posteriorment la van retirar, tot i així quan s’obri el debat potser 

que surtin altres noms. 

Javier Sánchez se reafirma en la proposta de “Remigio Herrero”. 

Pedro Barroso, de l’As. Cultural de Cerdanyola reafirma la intervenció de Javier Sánchez del 

Campo i diu que si s’escau poden presentar signatures a favor del nom de “Remigio Herrero” i 

demana a la presidenta que si fos el cas que li digui per fer-ho. 

La Presidenta diu que la força del consell és important, però si hi ha alguna possible qüestió ella 

informarà. 

Salvador Herraiz, representant en el consell a títol individual  diu que la proposta ja està 

consensuada i per tant hi ha unanimitat. Afegeix que se valori “Maestro i Fundador del Patronat 
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d’Esports Remigio Herrero”. 

Per tant, per majoria i de forma consensuada el nom proposat pel Consell Territorial de 

Cerdanyola és: “Remigio Herrero”, valorant si s’escau afegir “Mestre i Fundador del Patronat 

d’Esports”. 

 

3. Seguiment dels Acords i/o demandes anteriors 

 

 

4. Sobrevinguts: 

La secretària informa que ha rebut per correu electrònic per part del representant de l’AV de 

Cerdanyola, el senyor Javier Sánchez del Camp, la petició de parlar d’alguns temes, alguns de 

llarg recorregut i altres puntuals. 

El senyor Javier Sánchez confirma que es parli en el consell, sobretot posa èmfasi en el nom del 

Parc situat a la Ronda Bellavista. 

Els temes proposats son: 

 

 

PROPUESTAS  DE LA AAVV  DE CERDANYOLA PARA EL PRIMER CONSELL DE 

2021  

1 Posar a l’ordre del dia del proper Consell Territorial “Propostes de noms per a la 

Pista Poliesportiva de Cerdanyola” A la sessió d’avui ja s’ha fet. 

2 Informar sobre la continuïtat del projecte Agents de Convivència 

Tindran continuïtat fins el 31 de març de 2021. S’està treballant per poder allargar tot 

l’any 2021 

3 Esbrinar perquè no funciona el 010 a la zona oest del barri, zona del D’Ara, Torre 

Palauet, Sorrall... 

S’ha enviat la pregunta a telecomunicacions. Quan es truca des d’un mòbil a causa de 

la proximitat amb una antena d’Argentona no reconeix la trucada de Mataró. 

Aleshores cal trucar al número gratuït: 900859009 

Si la trucada és  des d’un telèfon fix no hi ha cap problema. 

4 Exposar al servei corresponent la petició de reubicació dels contenidors situats a 

l’entrada del pàrquing de l’Av. Gatassa 

RESPOSTA: En quan als contenidors de la plaça Gatassa dir-vos que en aquests 

moments estem a punt d’adjudicar el nou contracte de la recollida de residus i neteja 

viària en el que es contempla la proposta de les empreses de la ubicació de les àrees de 

contenidors. Per aquest motiu estudiarem aquest cas en la posada en marxa del nou 

contracte prevista per a mitjans d’any. Tot i així, actualment, es considera correcta la 

ubicació. 

5 Demanar que s’enretiri la pancarta mal penjada situada al parc de Cerdanyola 

Es farà aquesta mateixa setmana. 

6 Demanar que es revisi la senyalització física i acústica del barri 

Pendent que mobilitat ens doni resposta. 

7 Proposar que a l’aplicatiu de Mataró Neta s’incorpori l’opció de senyalització 

malmesa 

L’App  de Mataro Neta només contempla atendre incidencuies de neteja i recollida de 

residus. Totes les altres incidencies s’han d’entrar a a través de la bustia 

8 Demanar que es col·loquin “elevadors de frenado” en el carrer València 

Pendent que mobilitat ens doni resposta 

9 Demanar que revisin els forats a la calçada del lateral de la Ronda Josep Tarradellas 

Ja s’ha fet parte a través del regidor Ricis i està solventat. 
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MEDIO AMBIENTE 

 Información sobre cuál  ha sido la empresa ganadora del la nueva contrata de la 

recogida de basuras.  

Resposta: A data d’avui s’està valorant les empreses presentades. Fins al mes de març no 

estarà adjudicada. 

 

 Crear un grupo de trabajo en el Consell para hacer el seguimiento de la limpieza en el 

barrio.  

Resposta: Quan s’hagi adjudicat el servei, es parlarà amb un dels tècnics del servei per 

crear aquesta Taula de Seguiment. 

 Placas solares en el Polideportivo  

Resposta: Ja va respondre en una altra sessió la Presidenta ja que és la regidora d’Esports 

i va afirmar que està previst. 

 

NOMENCLATOR 

 Proponer un nombre para el nuevo Parque de la Ronda Bellavista 

Resposta: es farà en la propera sessió del Consell Territorial. 

 

PLAN INTEGRAL  

 Previsiones de reactivación 

Resposta: ha estat aturat a causa de la Covid i haver d’atendre altres necessitats 

prioritàries, no obstant això s’està treballant de nou per poder reunir-nos properament. 

 

PLA DIRECTOR D’EQUIPAMENTS  

 Saber qué equipamientos se ubicarán en la zona de El Sorrall relacionado con los 

huertos urbanos. 

Se vincula dins la resposta d’Urbanisme que se’ns demana més avall. 

 Plan de usos solar Mas Miralles  

Resposta: es va explicar en el Consell celebrat al mes de desembre. El solar encara no és 

propietat de l’Ajuntament. Quan es tingui més informació s’explicarà. 

 

DEPORTES 

 Puesta en marcha de la Escola de Basket  (es va explicar  sl’últim CT que encara no era 

propietat de l’Ajuntament) 

Resposta: Es va explicar abastament en la sessió del consell del mes de desembre. 

 

URBANISMO 

 Previsiones de desarrollo de la planificación del proyecto urbanístico de El Sorrall 

 Anella Verda de Mataró - Trazado a su paso por Cerdanyola 

Respostes:   

• Sorrall: S’està a l'espera portar el document de modificació de pla general al Ple d'abril 

per a la seva aprovació inicial, o potser al maig. Si tot va bé, estimen que amb un any mig 

s'hauria de poder començar a urbanitzar. De totes formes, aquestes no són dates segures ja que 

l’elaboració de modificació del Pla general és laboriós. 

 

• Equipaments: A dia d'avui no hi ha un programa d'usos definit. Com ja s'ha explicat 

altres vegades, el planejament definirà una reserva de sòl d'equipaments sobre la qual s’haurà de 

desenvolupar un Pla Especial urbanístic que en concretarà els usos i les condicions d'ordenació. 

A dia d'avui, s'està treballant en el Pla Director d'Equipaments que fa una diagnosi dels 

equipaments existents a la ciutat, les necessitats segons estandards, i noves propostes i podrà 

ajudar a la definir els usos que es poden acabar desenvolupant a l'àmbit. Amb tot però, la decisió 
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de quins usos hi ha d'haver és política / veïnal, si bé pot comptar directrius tècniques, com les 

que aporta el Pla director.  

 

• Anella Verda: La transformació de El Sorrall permetrà desenvolupar una part de tram 

d'Anella Verda. Així mateix, s'està treballant la possibilitat de desenvolupar alguna part més -

restauració natural de la riera d'Argentona, itinerari paisatgístic i de salut, i connexió amb l'àmbit 

de Els Turons- mitjançant les noves línies de fons europeus. Tot plegat està en una fase molt 

preliminar i incerta. Per tant, és molt prematur parlar d’aquest tema. 

 

COMERCIO 

 Campaña de dinamización del comercio del barrio 

Resposta: es donarà resposta quan ens la passin del servei corresponent. 

 

MOVILIDAD 

 Información sobre la nueva contrata de mantenimiento de los semáforos 

 Situación de la contrata del MataróBus 

Resposta: Totes dues estem pendent de resposta del servei. 

 

FINANZAS 

 Explication del Presupuesto 2021 - partidas para el barrio 

Resposta: En primer lloc el pressupost municipal encara no està aprovat. En segon lloc, 

les partides pressupostàries no es fan per barris sinó que són per tota la ciutat. Ara bé, 

molts projectes, serveis i accions repercuteixen directament en els barris. Un exemple és 

la contractació del nou servei de la brossa. 

 

CORONAVIRUS 

 Información sobre el proceso de vacunación en Mataró.   

Resposta: Estem pendents de la resposta del servei.  

  

La Presidenta afegeix que sempre que hagi aquests o altres temes, com és de costum, es portaran 

al Consell. 
 

Torn de paraules: 

Salvador Herráiz, demana repassar els contenidors del C. Burriac, entre Ronda Bellavista i 

Ronda Cerdanya ja que estan foradats, malmesos, són contenidors soterrats. 

El regidor Ricis l’informa que aquests contenidors s’eliminaran, tots els contenidors soterrats 

s’eliminaran, ja que no han funcionat correctament. Per això, en la nova contractació se 

canviaran. 

D’altra banda, demana que la policia passi un informe dels accidents de la carretera d’Argentona 

entre la rotonda del d’Ara i la rotonda de més avall tocant al Sorrall; relacionat amb aquest tram 

de carretera demana saber el motiu de l’accident del dia 8 de febrer i dels que han hagut al llarg 

de l’any passat. 

Eva Sánchez, s’adreça al regidor Ricis indicant que hi ha horts al Camí del Mig i vol saber si es 

preveuen actuacions. 

El regidor li contesta que de moment no.  

Planteja qüestió sobre persones d’entre 35 a 45 i de  55/60 anys que estan aturades, i vol saber si 

hi ha prevista alguna proposta per insertar-los en el món laboral. 

Sobre Seguretat, vol saber si continua la figura del Policia de Barri. També si es posaran càmeres 

de seguretat, si es posaran a Cerdanyola. 

Quants habitatges socials es posaran a Cerdanyola? 

Expressa que les subvencions als comerços no ha arribat amb temps a tothom. La regidora diu 

que es treballarà perquè això no passi. 

Sobre l’Espai Gatassa pregunta si canviarà l’aspecte de les activitats que feien les entitats. La 
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Presidenta respon que no, simplement es traslladaran activitats de Tres Roques que se sumaran. 

Previsió del Pla de Vacunació? Se li respondrà quan tinguem tota aquesta informació. 

La secretària fa menció al tema d’habitatge social per dir que aquest tema es va respondre amb 

anterioritat. Se li enviarà la resposta. 

Sergi Luque, demana tornar a revisar el lateral del pàrquing Josep Tarradellas ja que , segons 

ell, ja torna a estar brut, i expressa que la neteja hauria d’anar acompanyada d’actuacions que 

s’han proposat anteriorment. 

El regidor Ricis diu que continuen havent actes incívics, en la contractació nova de la brossa es 

contempla el manteniment d’aquesta zona, també s’està treballant per trobar un ús a aquests i 

altres espais de la ciutat que estan degradats. Per exemple, es te en compta el camí escolar que es 

va proposar per anar fins el Sorrall. Tot va lligat al sector del Sorrall, és complexe tot el Pla de 

desenvolupament però es millorarà i segurament aquesta zona tindrà un ordre en el futur. 

Sergi, manifesta si el consell, de forma simbòlica, es pot adherir a la campanya per fer que 

l’esport i el lleure siguin oberts a tota la ciutat. Hi ha alumnes que no poden fer esports dins els 

centres educatius però sí que ho poden fer si estan federats. Per tant aquest recolzament dient 

que és un dret per tots els infants. D’aquesta manera el Procicat podria revisar les prohibicions 

en aquest sentit. 

La Presidenta, diu que s’ha fet una declaració institucional, una carta, ha treballat en el grup de 

treball de Secretaria i ha parlat amb representants del Procicat, és una discriminació excessiva. I 

està totalment d’acord amb la reivindicació. 

La majoria dels assistents estan d’acord en aquesta reivindicació i de que quedi constància en 

acta. 

Raquel Fernández, diu que es vol treballar en la promoció dels comerços però també en el 

ciutadà. Els preocupa la manca de competències digitals dels veïns. Fa referència a la notícia de 

que es posaran 4 punts de suport digital per ajudar a fer tràmits digitals, en canvi cap d’aquests 

punts serà a Cerdanyola, demana a la Presidenta que transmeti la sol·licitud per part de l’AV.  

La Presidenta diu que aquest acord va sortir de la Taula de Reconstrucció Social, es necessiten 

unes característiques, estava previst que es posés un punt a l’Espai Gatassa, que actualment està 

ocupat amb les persones sense sostre. De moment adrecem les persones a Boet. Mentrestant, 

s’està estudiant que un dia a la tarda es pugui posar aquest punt en el Centre Cívic de 

Cerdanyola. 

Raquel proposa que el punt sigui a la Sala Polivalent. La Presidenta respon que s’està treballant 

per emplaçar-ho en el millor lloc.  

Antonio Ruiz, expressa el dèficit digital que existeix, en general. Demana que es faci un esforç 

per a que almenys un dia a la setmana es pugui donar aquest servei, proposa també el Casal 

Oriol Batista. 

Pregunta sobre la possibilitat de tenir Horts Socials al voltant de la Torre Palauet, aquest és un 

tema demanat des de fa vuit anys i caldria tenir una resposta o sinó desestimar-ho. 

El regidor Ricis, diu que s’està treballant, els usos son difícils de preveure, però el tema no està 

aturat i en el futur hi haurà horts. Convida a visitar els horts del Bon Recés i saber com 

funcionen, es necessita un pressupost, unes normes, segurament en el 2021 aquest tema estigui 

més avançat. Moltes vegades els procediments administratius també fan que s’allargui més 

poder arribar al final.  

Pedro Barroso, exposa la problemàtica sobre les subvencions a entitats, diu que més del 50% es 

perd abans no els arriba. Diu que l’entitat bancària els fa pagar una quantitat que se la podrien 

estalviar i la seva repercussió afecta excessivament. D’altra banda, sobre l’assegurança que està 

al voltant de 300€ i en realitat només fan unes activitats durant una setmana. 

Es crea un debat. Se li contesta que en la qüestió de l’assegurança les entitats es podrien agrupar 

i fer una assegurança conjunta i s’adhereix l’entitat que vulgui. 

En quan al tema bancari, l’Ajuntament no pot pagar una subvenció d’una altra manera ja que són 

diners públics i ha d’haver transparència. 

Se li recomana que es faci un compte corrent en lloc de tenir una llibreta i així no tindria 

despeses de manteniment. 
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S’acaba la sessió a les 21.50 hores.  

 

Acords i/o compromisos: 

 

 

Mataró, 16  de febrer de 2021 

 

Presidenta                                                                        Secretària  

Maria Beatriz Delgado Castro                       Àngels Castillo Campos 

1 
Per majoria i de forma consensuada el nom proposat pel Consell Territorial de Cerdanyola 

per a la Pista Poliesportiva és: “Remigio Herrero”. 

2 Quan s’hagi adjudicat el servei de la recollida de la brossa a una empresa, es parlarà amb un 

dels tècnics del servei per crear una Taula de Seguiment. 

3 Proposar noms en el proper consell territorial per al nou Parc de la Ronda Bellavista. 

4 Respondre si s’està fent campanya de dinamització del comerç a Cerdanyola 

5 Informació sobre la nova contractació de manteniment dels semàfors 

Situació de la contractació del Mataró Bus 

6 Informació sobre el procés de vacunació a Mataró.   

7 Donar compte dels contenidors del C. Burriac, entre Ronda Bellavista i Ronda Cerdanya ja 

que estan foradats, malmesos, són contenidors soterrats 

8 Tenir un informe quants accidents han hagut en la carretera d’Argentona entre la rotonda 

del d’Ara i la rotonda de més avall tocant al Sorrall al llarg de l’any passat i els motius dels 

mateixos. 

9 Planificació per inserir al món laboral els aturats d’entre 35 a 60 anys, des de el punt de 

vista formatiu i ocupacional. 

10 Continuïtat de la figura del Policia de Barri. I si es posaran càmeres de seguretat a 

Cerdanyola. 

11 Es dóna suport per parts dels membres del consell a la reivindicació proposada pel senyor 

Luque per a que l’esport i el lleure siguin oberts a tota la ciutat i no siguin restringits pel 

Procicat 


