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ACTA  DEL CONSELL TERRITORIAL DE CERDANYOLA  

Número sessió: 52  (Telemàtica) 

Caràcter: ordinari 

Data: 15 de juny 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 

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

Fernández) 

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 

AMPA Escola Camí del Cros (Mercedes Peña) Vocal 

Grup Municipal C’s (Emilio Fonseca) Vocal 

Ciutadana a títol individual (Cecília Roncero Nieto) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Salvador Herraiz Moya) Vocal 

Salesians Sant Jordi (Ramon Bosch) Vocal 

As. Cultural de Cerdanyola (Pedro Barroso) Vocal 

Maria Beatriz Delgado Castro Presidenta 

Àngels Castillo Campos Secretària  

 

També assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Xesco Gomar Regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició 

Ecològica i Cultura 

Elisabeth Ruiz Regidora delegada d´Espai Públic i Equipaments 

Municipals i Gent Grant Activa 
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Joan Campmajó Cap Servei d´Espais Públics 

Lluís Gibert Director/a de Transició Ecològica, Sostenibilitat i 

Espai Públic 

Laia de Balanzó Cap de secció de ciutadania i convivència 

Anna Guitart Tècnic/a mitjà/ana Secció Jardineria 

 

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 

AAVV de Cerdanyola (S.LLanto) Vocal 

Associació Gent Gran Cerdanyola (Juan Flores Crespo) Vocal 

Ciutadà a títol individual (D.T.M.) Vocal 

Grup Municipal ERC (Eusebi Vidiella) Vocal 

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

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

 

No assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

As. d’Artistes Fusionarte  Vocal 

Ass. de Ciutadans Guineans i Amics del Maresme Vocal 

Casa de Andalucía Vocal 

Grup Municipal Junts x Mataró Vocal 

Parròquia M. Auxiliadora Vocal 

 

Ordre del dia: 

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

        ordinari del dia 6 d’abril de 2021 

  2.  Adjudicació nou contracte de recollida de residus i neteja viària 

  3.  Ubicació àrees recreatives de gossos 

  4.  Propostes de noms pel nou Parc situat a la Ronda Bellavista, a banda dels que ja van ser      

       exposats en el consell anterior: Parc dels Garrofers i Parc de l’Amistat.     

  5.  Renovació membres Consells 

  6.  Seguiment dels Acords i/o demandes anteriors 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7E4KKMDJ763GHCSBFWEFAEKY Data i hora 28/06/2021 10:12:58

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

Signat per Servei de segellat de temps de PSIS (Regidora Delegada D'Esports)

Signat per Servei de segellat de temps de PSIS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA PARTICIPACIÓ CIUTADANA)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7E4KKMDJ763GHCSBFWEFAEKY Pàgina 3/8

  

 

3 

 

 

  7.  Sobrevinguts 

  8.  Precs i preguntes 
 

 

1. Lectura i aprovació, de la darrera acta del Consell Territorial ordinari del dia 6 

d’abril de 2021 
S’aprova per unanimitat. 

 

2. Adjudicació nou contracte de recollida de residus i neteja viària 

El regidor de Serveis, Sostenibilitat i Transició Ecològica, Xesco Gomar, comenta que han 

vingut a explicar com ha quedat la licitació del contracte de brossa i la implementació dels 

diferents serveis. Demana fer un seguiment i anàlisi de com funciona a mesura que va avançant 

la implementació per a poder donar un millor servei alhora que es posa a disposició del Consell 

per a qualsevol dubte, queixa o suggeriment.   
Avui el que fem és un exercici de transparència, aquest plec de clàusules>/contracte ja ha     

estat aprovat, ha passat pel ple. S’ha començat a implementar, al setembre començarà la 

recollida de voluminosos que ens preocupa molt a Cerdanyola. 

Voldrem que ens feu suggeriments, que ens pregunteu i més endavant que ens feu un 

seguiment per saber si funcionem correctament. 

El Cap de servei d’Espais Públics, el sr. Joan Campmajó, explica que després de presentar els 

plecs del contracte el passat novembre, s’han valorat les propostes presentades i ara aquest 

maig s’ha adjudicat el contracte amb els tres lots: servei de neteja viària, recollida de residus i 

neteja de platges; servei de recollida domiciliaria de voluminosos; i control de qualitat i 

educació ambiental. 

El passat 1 de juny es va iniciar  el contracte amb les tres empreses. Es tracta d’un contracte de 

5 anys i es considera de transició per la posada en marxa dels nous serveis de neteja i adaptar-

se a la nova llei que sortirà properament de la Generalitat. 

Explica quines han estat les empreses presentades i seleccionades per a cada lot; com s’ha fet la 

valoració d’ofertes i els aspectes més rellevants; com s’han dissenyat i dimensionat els serveis; 

per últim fa una comparació entre el servei actual i el nou contracte concretament en l’àmbit 

d’influència del Consell territorial. 

El principal canvi recau en el nombre de freqüències d’escombrada que, en el cas de 

Cerdanyola  serà diària i per tots els vials de forma manual i mixta pels carrers més comercials. 

Pel que fa a les papereres, abans es feia  sis dies a la setmana i ara es farà tots els dies per tot el 

barri incloent els eixos comercials amb quatre equips de treball. 

Les caselles marcades en color son els dies en que es fa el Servei de neteja “mixte” 

(escombradora i dos peons amb bufadors elèctrics), aquest Servei es fa de NIT. Les caselles 

marcades amb un creu son els dies que passa l’escombriaire a peu (amb carretó, cabàs i 

escombra).  
 

Comencen les intervencions: 

El senyor Javier Sánchez del Campo, diu que l’exposició és molt bona, a nivell teòric 

significa una millora, ara caldrà observar si realment és així. Pel que fa a la brossa comercial 

diu que existeix saturació i aleshores això comporta que els veïns dipositin la brossa al costat 



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7E4KKMDJ763GHCSBFWEFAEKY Data i hora 28/06/2021 10:12:58

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

Signat per Servei de segellat de temps de PSIS (Regidora Delegada D'Esports)

Signat per Servei de segellat de temps de PSIS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA PARTICIPACIÓ CIUTADANA)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7E4KKMDJ763GHCSBFWEFAEKY Pàgina 4/8

  

 

4 

 

 

del contenidor. És a dir, que la brossa comercial satura el contenidor. Pregunta si als 

comerciants afecta el “porta a porta”. 

El regidor Gomar contesta que encara no es poden veure resultats. El que busca és precisament 

el porta a porta comercial és no acumular brossa, per això en quinze o vint minuts passarà el 

servei a recollir. Abans però s’informarà als comercials. Hi ha preocupació per la recollida a 

Cerdanyola, volem canviar la imatge que ara mateix som conscient que no és agradable. 

 

El senyor Antonio Ruiz, comenta que la proposta és bona i cal donar una oportunitat. Demana 

que s’informi a tothom i intentar conscienciar que el que hi ha al carrer és de tothom i cal 

respectar. Hi ha locals abandonats que estan bruts i seria convenient netejar-los, per exemple 

l’antic local de la Seguretat Social. 

El regidor agraeix la reflexió. Explica que l’ajuntament te una empresa que es dedicarà a 

vigilar si es compleix o no. Interessant l’aportació dels locals. En el propers consells, almenys 

un cop a l’any, voldrà assistir per preguntar quines coses no es fan correctament.  

Javier Sánchez del Campo, diu que si existeix un espai de governança amb l’ajuntament, 

l’oposició, sindicats, etc. Per tant pregunto podríem crear una taula de seguiment de la recollida 

i incidències de la brossa? 

El regidor diu que estaria encantat. Quants més espais de participació millor. 

Raquel Fernández, exposa: quan es parla de carrers importants, vol saber qui decideix si son 

importants o no. 

El senyor Campmajó respon que són vials carrers amb més afluència de ciutadans. 

També vol saber quan es parla de netejar amb aigua, vol saber en quins horaris. 

Se li respon que de nit i amb maquinària silenciosa.  

Pedro Barroso, diu que cal esperar a que funcioni. Demana conscienciar a la ciutadania pel 

tema incivisme, posa per exemple el col·locar cartells en els propis contenidors o propers. 

També pregunta si augmenta molt la plantilla amb aquest contracte. 

Se li respon que s’augmenta entre trenta cinc i quaranta persones. Catorze persones pel  tema 

voluminosos. 

El regidor diu que hi haurà informadors a peu de carrer, a més han de conèixer l’idioma de les 

persones del barri.  

Cecília Roncero proposa que el carrer sant Juan Bosco i la Plaça Isla Cristina també es tinguin 

en compte per fer neteja a les nits ja que son molt transitades.  

Es pren nota per fer-ho es donarà compte de la temporalització. 

Sergi Luque, diu que és important involucrar els infants, els alumnes de les escoles i que 

s’haurien de tenir en compte de cara a les campanyes. Són el futur a curt i llarg termini. 

El regidor Gomar està d’acord i explica que les campanyes treballades amb les AMPES de les 

escoles ha anat molt be. 

Domingo de la Ossa, en relació als voluminosos, si solament es recollirà trucant o hi haurà un 

dia que es podrà baixar al contenidor. 

Se li respon que només es farà amb trucada telefònica i es passarà a recollir a domicili. 

 

3. Ubicació àrees recreatives de gossos 

La presidenta del consell, senyora M. Beatriz Delgado, presenta a la regidora d’Espai Públic i 

Benestar animal, senyora Elisabeth Ruiz, que assisteix junt amb els tècnics Lluís Gibert, Anna 
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Guitart i Laia de Balanzó per tal d’explicar la proposta d’àrea recreativa pels gossos situada 

dins del territori de Cerdanyola. 

La regidora Ruiz comença agraint l’oportunitat de ser-hi al consell per compartir un projecte 

abans de fer-ho realitat. Es pretén donar cobertura a unes necessitats a la ciutat, reordenar uns 

espais i així poder millorar la convivència. Ara, els espais públics tornen a tenir rellevància. 

Comenta que han començat a treballar en el tema dels espais recreatius; actualment n’hi ha 

quatre a la ciutat i en aquest mandat els agradaria duplicar aquests espais. S’ha fer un estudi per 

detectar usos consolidats de correcans, possibles propostes d’ubicació...  

No totes les àrees recreatives són iguals; n’hi ha de més complicades, com les del centre, que 

compta amb espais més reduïts. Per tant, no totes seran iguals i el disseny i elements que 

incorporaran aniran en funció d’aquests espais.   

Us venim a presentar les nostres propostes per tal que les coneixeu i que pugueu opinar i 

presentar modificacions si s’escau. Al barri de Cerdanyola hem pensat en dues ubicacions, ara 

caldria saber què en penseu, què n’opineu al respecte. Es presenta també com regidora d’Espais 

Públics i explica que es desitja que tots les persones puguin gaudir de l’espai públic, convivint 

en harmonia. Agraeix que el vicepresident del consell senyor Ricis també hagi ajudat molt en 

el moment d’idear aquest projecte en el barri. 

L’Anna Guitart presenta els diversos llocs de la ciutat on s’ha pensat fer zones recreatives 

pels gossos. S’ha definit una sèrie d’elements imprescindibles i uns metres quadrats suficients. 

Presenta les dues àrees de Cerdanyola. La primera està situada a l’estacionament al costat de la 

Ronda Josep Tarradelles, te 1.100m2 i es posaria una tanca, bans, una font i uns elements 

d’agility. La segona zona seria en el Parc de Cerdanyola, de les tres parts de gespa de la part de 

dalt, dons seria ocupar l’espai del mig; aquest tindria uns 1.100m2, hauria un tipus de tanca 

diferent ja que s’adequaria a l’entorn, disposaria de bancs, de fonts i elements d’agility. 

A continuació la tècnica Àngels Castillo explica les propostes de procés participatiu. Comença 

dient que l’encàrrec que es te des del servei de participació és fer arribar aquestes dues 

propostes al màxim de la població per tal d’informar i que puguin opinar, fer propostes o el que 

considerin. El primer lloc on comença aquest procés participatiu és en aquest consell territorial 

ja que tots representeu una gran part de la ciutadania. Però també volem informar a la resta de 

veïns/es del barri, volem que tothom pugui veure presencialment les dues propostes que us 

acabem de presentar.. Abans de fer aquesta visita, abans però farem una crida a la ciutadania. 

Ho farem confeccionant un flayer que digui dia i hora de trobada per tal de poder distribuir-ho 

durant dos dies que muntarem una carpa informativa a la plaça Isla Cristina. També farem 

cartells que penjarem pels carrers propers a les dues zones on es preveu ubicar les zones 

recreatives; volem informar als comerciants de les zones mitjançant correu electrònic; i també 

volem fer arribar aquesta trobada a les escoles, a l’IE Mar Mediterrània, a l’escola Sol Ixent, a   

J.M.Peramàs, J.Montserrat, escola Camí del Cros i escola de les Aigües, tant a les seves 

direccions com a les Ampes.  En cas que tinguessin moltes persones per fer la visita valorarien 

la possibilitat de fer-ho en dos dies. 
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Sergi Luque, vol felicitar per les propostes, sobretot la ubicació propera a l’escola Camí del 

Cros. Es pot integrar la idea del Sorrall que ja s’havia parlat, i les famílies estaran encantades 

de participar, felicita la tasca. 

Javier Sánchez del Campo, està d’acord amb el projecte i amb el procés participatiu i també 

amb les ubicacions. Aprofita per preguntar quants gossos hi ha censats a la ciutat i al barri, i si 

es fan campanyes perquè els censin. I en relació a la platja de gossos si es manté o s’estudien 

noves ubicacions. 

La regidora Ruiz li respon que hi ha censats uns 4.500 en tota la ciutat, a Cerdanyola entre 

600-700 censats. Explica que sí es fan campanyes des de la policia i des de salut. Pel que fa a la 

platja de gossos hem recollit les vostres aportacions, hem respost la carta rebuda; pensem que 

la ubicació a la platja és correcte, tindrem agents cívics i aquest any valorarem si els serveis i la 

ubicació són els adequats. 

Raquel Fernández, demana que es faci èmfasi de l’oficina de Benestar Animal ja que ella no 

la coneixia i caldria informar de que existeix. La ubicació del parc de Cerdanyola li estranya 

que es determini la part central, vol saber perquè, com es diferenciaran les altres dues i com 

serà l’accés. 

Anna Guitart li respon que ara és un pre-projecte, la idea és regular l’ús, que cada espai tingui 

un ús diferent, s’instal·larà una doble porta amb accés adaptat. 

La regidora afegeix que es vol concentrar allà l’ús, de fet són uns 1.400m2, millorant les àrees 

del costat, la jardineria dels altres dos espais estarà més ben cuidada. 

El regidor Ricis, explica que no tan sol es tracta de donar un servei sinó a més millorar els 

espais, el propi de zona recreativa sinó tot el voltant. No es fan pipicans, sinó zones recreatives 

on els gossos i les famílies puguin gaudir i conviure tranquil·lament. 

Antonio Ruiz, diu que fa temps que es reivindica. Els espais proposats li semblen correctes. 

Salvador Herraiz, ratifica la bonança de la proposta. 

 

4. Propostes de noms pel nou Parc situat a la Ronda Bellavista, a banda dels que ja van 

ser exposats en el consell anterior: Parc dels Garrofers i Parc de l’Amistat. 

No hi ha més propostes. La Presidenta expressa que en una altra ocasió, a ser possible 

presencialment, ho tornem a exposar. 

El regidor Ricis comenta que el nomenclàtor ja nomena a tot el parc com “parc dels 

Garrofers”. La secretària demanarà la informació oficial per tal portar-la al consell, ja que si és 

així ja no caldria buscar cap nom ja que ja el té. 

 

5. Renovació membres dels Consells 

La secretària del Consell, l’Àngels Castillo explica que aquest any, atenent el que diu el 

reglament de Participació Ciutadana,  toca renovar la meitat dels membres del Consell, 

coincidint amb la meitat del mandat del govern municipal; concretament es renoven els 

representants d’entitats i les persones que vénen a títol individual; no pas les associacions de 

veïns/es. Comenta que properament rebran les notificacions per donar-los de baixa; en el cas 
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dels representants d’entitats, caldrà que nomenin nous representants (que poden ser els 

mateixos) a través de les fitxes que també se’ls adjuntarà. En el cas dels representants a títol 

individual, només hi poden optar les persones inscrites al registre ciutadà i, si hi ha més  

persones interessades que places, caldrà fer un sorteig de manera que sigui representatiu per 

edats, sexe, zona.... La idea és fer el canvi durant l’estiu i començar ja el curs vinent amb els 

nous representants. 

6. Seguiment dels Acords i/o demandes anteriors 

La secretària informa que complint el compromís pres en una altre consell de fer una visita 

presencial al nou parc de la ronda Bellavista on s’està acabant de fer el nou dipòsit d’aigua i la 

urbanització del voltant dons ja tenim data prevista. Aquesta trobada presencial serà el proper 

dia 29 de juny, a les 19 hores. Ens trobarem allà mateix i ens acompanyaran tècnics d’AMSA i 

de mobilitat ja que també des d’allà farem observació de la mobilitat del nou traçat de la zona 

del Sorrall. 

Rebran un correu indicant data, hora i lloc de trobada, que serà allà mateix, a peu d’obra. 

A continuació es dóna resposta a les demandes/peticions anteriors: 

 

7. Sobrevinguts 

No n’hi ha cap. No obstant es comenten algunes propostes de temes que ha fet arribar el senyor 

Javier Sánchez del Campo indicant: 

 Que es te en compte la pilona del carrer Rosselló. 

Demandes CT de Cerdanyola- del 6 d’abril de 2021 

Supervisar el tram d’aparcaments comprés entre la rotonda del d’Ara i la rotonda que 

enllaça amb la C-60 ja que es considera que hi ha molts accidents per l’aparcament 

en bateria. Vol que s’estudiï la causa dels accidents. (Salvador Herraiz).  

RESPOSTA: S’ha fet una visita presencial el dia 15 de juny amb tècnics de 

mobilitat i s’acorda fer una valoració per estudiar la proposta. 

Posar reductors de velocitat al carrer València. Els membres es reafirmen en la 

necessitat. Buscar reductor de quitrà o no sorollosos. Es demana que siguin els  que 

hi ha una mica més grans que les de tortuga.  

RESPOSTA del servei de mobilitat: La ciutat ha adoptat la nova normativa de 

reducció de velocitat a 30 a tota la ciutat. Per tant es controlarà que es 

compleixi la normativa i, si s’escau es posaran comprovants per verificar aquest 

compliment i determinar altres vies  de vigilància per fer-la complir. 

Fer que el Passatge Torre Palauet sigui d’una sola direcció, l’entrada que sigui des de 

Puig i Cadafalch i la sortida per President Tarradellas. S’aprova per unanimitat 

traspassar-ho al servei de mobilitat. 

RESPOSTA de mobilitat: s’ha fet visita presencial amb tècnics del servei de 

mobilitat el dia 15 de juny conjuntament amb els membres del consell senyor 

Pedro Barroso i senyor Javier Sánchez del campo. S’acorda que és possible que 

el vial sigui d’una sola direcció i s’estudiarà quina serà l’opció millor d’entrada 

i de sortida al carrer. 

Demanar Ampliar voreres, Av Gatassa, darrera l’escenari del Parc de Cerdanyola.- 

RESPOSTA: S’estudiarà i es posa a la llista d’espera. 



CSV (Codi de verificació
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 L’estacionament abusiu al carrer san Juan Bosco s’enviarà la incidència a la policia 

Municipal; així com l’abús que ens comenta d’estacionament en zones de carga i 

descarga. 

 La Presidenta li dóna resposta sobre l’ús de la Pista poliesportiva per fer classes de 

bàsquet 

 Quedarà resposta la pregunta sobre la finalització del parc de la ronda Bellavista el dia 

29 amb  la visita a les obres 

 Se li dóna resposta en relació al seu interès sobre la platja per animals de companyia. 

Per tant, nomes resta contestar a: Anella Verda, traçat per Cerdanyola, el Mur de l’espigó del 

port i la creació d’un grup de treball per fer seguiment de la brossa. 

8. Precs i preguntes 

No n’hi ha cap. 

 

S’acaba la sessió a les 21.55 hores.  

 

Acords i/o compromisos: 

1 
Enviar presentacions de les zones recreatives pels gossos i del nou servei de la brossa. 

(es van enviar el dia 16 de juny) 

2 Controlar l’estacionament dels vehicles al carrer sant Juan bosco i a les zones de carga i 

descàrrega. 

3 Informar sobre l’Anella verda en el traçat de Cerdanyola 

4 Informar sobre el mur de l’espigó del port 

5 Articular amb el servei de sostenibilitat un grup de treball de seguiment del servei de la 

brossa 
 

 

 

Mataró, 15 de juny  de 2021 

 

Presidenta                                                                        Secretària  

Maria Beatriz Delgado Castro                   Àngels Castillo Campos 


