
CSV (Codi de verificació
Segura) IV7F262KDFXMITJKY4NQJ5KPIU Data i hora 22/11/2021 11:09:15

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)

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

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7F262KDFXMITJKY4NQJ5KPIU Pàgina 1/6

  
 

1 

 

 

 

 

ACTA  DEL CONSELL TERRITORIAL DE CERDANYOLA  

Número sessió: 53  

Caràcter: ordinari 

Data: 20 d’octubre de 2021 

Hora: 19.00 hores 

Lloc: Espai Gatassa 

 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

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

Ciutadana a títol individual (Cecília Roncero Nieto) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Salvador Herraiz Moya) Vocal 

As. Cultural de Cerdanyola (Pedro Barroso) Vocal 

Associació Gent Gran Cerdanyola (Juan Flores Crespo) Vocal 

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

Ciutadà escollit per la presidència (Juan de Maya) Vocal 

Grup Municipal ERC (Eusebi Vidiella) Vocal 

Maria Beatriz Delgado Castro Presidenta 

Àngels Castillo Campos Secretària  

 

També assisteixen:  

Nom: Càrrec 

Lluis Gibert Fortuny 
Director/a de Transició Ecològica, Sostenibilitat i 

Espai Públic  

Jordi Payà Rovira Tècnic de suport especialitzat 

Asunción Muñoz Guerrero  Directora d’Acció Comunitària 

Laia de Balanzó Cap de secció de ciutadania i convivència 
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Pau Timoneda Tècnic de programes de l’Agència de Suport i Serveis 

a les Entitats 

 

Excusen la seva assistència:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Hermandad Divina Pastora (Paqui Verde) Vocal 

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

Fernández) 

Vocal 

Ciutadà a títol individual (Raúl Yeste) Vocal 

AAVV de Cerdanyola (S.LLanto) Vocal 

Salesians Sant Jordi (Ramon Bosch) Vocal 

As. Dones de Cerdanyola (Raquel Fernández) Vocal 

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

 

No assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Grup Municipal C’s (Emilio Fonseca) 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:  

Abans de començar la Presidenta del consell determina canviar l’ordre d’intervenció en els 

punts de l’ordre del dia i queda de la següent manera: 

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

2. Projecte “Comunitats energètiques”/Plaques Solars Pista Poliesportiva. 

3. Informació Projecte “Barris i Comunitats motors de Transformació Social. 

4. Seguiment àrees recreatives per gossos. 

5. Nou projecte civisme i convivència participat – Etiquetatge -. 

6. Projecte “Cuinem la Vida”. 

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

     exposats al Consell anterior: Parc dels Garrofers i Parc de l’Amistat. 

8. Situació de la finca de Can Miralles 

9. Sobrevinguts. 

10. Precs i preguntes. 

 

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

 

2. Projecte “Comunitats energètiques”/Plaques Solars Pista Poliesportiva. 

 

El Director/a de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic, senyor Lluís Gibert; i el 

Tècnic de suport especialitzat, senyor Jordi Payà fan una presentació del projecte amb l’ajuda 

visual d’una presentació de power point. 

Expliquen breument la normativa existent en aquest àmbit i les darreres modificacions al 

respecte que han fet possible engegar aquest projecte. 

Expliquen que aproximadament el 3% de les emissions de CO2 de la ciutat són produïdes per 

les activitats de l’Ajuntament (escoles, enllumenat públic, policia...) l’objectiu del projecte és 

incidir en el 97% restant mitjançant un canvi dels usos de l’energia. 

A nivell municipal  existeix el PAESC que és un compromís polític per lluitar contra el canvi 

climàtic. 

S’explica la regulació pel que fa a l’autoconsum. Tant l’individual com el col·lectiu. 

S’informa que en alguns edificis municipal ja s’han instal·lat plaques fotovoltaiques per a 

l’autoconsum del propi edifici i es mostren exemples de la producció i el consum d’energia en 

aquests edificis. 

Es visualitzen  els pics de producció i consum a les hores de sol i activitat en els edificis 

públics i es contrasta amb els de consum en una llar on justament les hores de més producció 

són les de menys consum. 

S’exposen 3 escenaris: 

El primer és el que es du a terme actualment en aquests edificis municipals. L’edifici produeix 

per autoconsum i el sobrant l’envia a la xarxa on és compensat (a baix preu) per la companyia. 

El segon consisteix en  que l’edifici produeix per autoconsum però l’excedent és enviat a la 

xarxa per abastir llars en situació de pobresa energètica. Aquestes abastiment seria temporal i 

variable en funció de les necessitats que es detectessin. Hi ha una restricció per la legislació 

actual i és que aquestes llars no poden estar a més de 500 metres de la fons de producció. 

El tercer escenari és el de les comunitats energètiques. Consisteix en que l’Ajuntament reservi 

una part de la coberta d’un edifici municipal per posar-hi plaques fotovoltaiques que serien 

d’una comunitat determinada. Ciutadans que es podrien unir per  formar aquestes comunitats i 

repartir-me l’energia generada entre ells. 

Informen que es col·locaran plaques a la Pista Poliesportiva Coberta de Cerdanyola i que es 

reservarà una part de la coberta davant la possibilitat d’instal·lar-hi plaques de les comunitats 

energètiques. En principi és una prova pilot, es té l’assessorament de la Diputació. 

S’explica que amb 12 edificis municipals amb coberta susceptible de tenir plaques 

fotovoltaiques es podria arribar al 90% de la ciutat. 

Per últim mostren el cartell de l’acte que es celebrarà el dissabte 23/10 a Cerdanyola i 

l’expliquen breument ja que serà per informar de la temàtica a la ciutadania. 

 

Es procedeix al torn de preguntes: 

Javier Sánchez del Campo, representant de l’AAVV de Cerdanyola pregunta com arriba 

l’energia a les llars si estan lluny. 
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Se li responc que si les cases estan lluny del punt productor d’energia aquesta es distribueix per 

la xarxa, és a dir, l’empresa subministradora habitual.  

 

El senyor Gibert explica que posant plaques a 11 equipaments es pot cobrir el 75% de consum 

de la ciutat en aquelles llars que tenen pobresa energètica. El que no estan dins la vulnerabilitat 

també es poden beneficiar en el futur. 

Què pot fer l’Administració? Identificar la quantitat de metres de sostre d’edificis públics, 

saber quants edificis poden subministrar i realitzar un concurs públic. 

La llei diu que per consum col·lectiu ha d’estar a 500 metres. És possible que hagi canvis i que, 

en un temps, no siguin 500 metres i/o que la distribució encara millori molt més.  

En relació a la pista poliesportiva, el 50% serà per sonsum de la apropia pista, es deixa sostre 

per si hi ha comunitat que s’organitzi. 

Segueix dient que s’han col·locat plaques a equipaments municipals com Teresa M. Roca, 

Escola Marta Mata, Institut Miquel Biada i ara es farà a la Pista poliesportiva.  També s’ha fet 

un treball didàctic entre alumnat i participants dels equipaments. 

 

Javier Sánchez del Campo pregunta si el dia que es resolgui el problema d’emmagatzemar ja 

no caldran les comunitats energètiques. 

Se li responc que no caldran. 

  

Pedro Barroso, pregunta si el sobrant d’energia s’ha de consumir o es pot acumular. 

Se li responc que la companyia li compensa. 

 

Juan de Maya, pregunta si hi ha la possibilitat de subvencionar a les comunitats perquè a les 

seves terrasses posin plaques. 

Se li responc que l’Oficina d’habitatge de l’Ajuntament ho està estudiant. 

 

Sergi Luque, Pregunta si el fet d’estalvi energètic es preveu que el cost de l’escola sigui 

l’adequat, amb tancaments de portes, finestres, etc. 

Se li responc que és necessari. I per això s’ha demanat subvenció, per tal que els habitatges 

estiguin adequats i es facin bones pràctiques. 

 

Salvador Herraiz, vol saber si es pot demanar dos pressupostos a dos empreses diferents. 

La resposta és que sí. Cada propietari podrà negociar amb l’empresa. 

 

3. Informació Projecte “Barris i Comunitats motors de Transformació Social. 

 

La  directora d’Acció Comunitària, Asunción Muñoz, es presenta i explica el projecte. El 14 de 

setembre l’Ajuntament de Mataró es va adherir a aquest projecte de la Diputació de Barcelona i 

la ciutat va ser una de les seleccionades per tirar-lo endavant. 

El projecte està centrat en el Barri de Cerdanyola per el seu potencial i les seves necessitats 

específiques. 

Amb aquest projecte es pretén pal·liar les desigualtats socials treballant amb projectes de 

convivència i d’inclusió. El que es pretén és que sorgeixin propostes d’accions de la societat 

civil, tant des d’entitats com de persones a títol individual. L’ajuntament també pretén fomentar 

la col·laboració entre els diferents serveis municipal en aquestes accions. 

El Pla Integral de Cerdanyola té molts punts de coincidència amb aquest projecte, per tant, 

aquest 2021 es treballa, en part, sobre les accions ja previstes en aquest pla integral. 
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L’Ajuntament pretén dins aquest marc posar en valor l’Espai Gatassa que és un equipament 

amb un gran potencial i que pretén ser un “viver de projectes” de gestió comunitària  que 

després es puguin fer extensius a la resta de la ciutat. 

El pressupost del projecte són 173.000 €. I és un projecte de co-creació amb la ciutadania. La 

idea és fer-lo extensiu als anys 2022 i 2023. 

S'emplaça als assistents a seguir atents a l’evolució del projecte. Molt probablement us 

emplaçarem a treballar en grups específics. 

 

Torn de preguntes: 

 

Sergi Luque, expressa que això es diu lideratge col·lectiu. Diu que no és fàcil.  Pregunta qui 

ho lidera i si hi ha recursos. 

Se li contesta que disposem de 173.000€ i els hem de justificar amb projectes que s’avinguin 

amb l’objectiu que ens demanen. 

 

Salvador Herraiz, proposa crear una Cooperativa Municipal per oferir treball als joves i 

majors entre 45 i 60 anys. 

 

4. Seguiment àrees recreatives per gossos. 

 

La Cap de secció de ciutadania i convivència, Laia de Balanzó, comença explicant  als 

assistents que  l’Ajuntament aposta per les Àrees Recreatives per Gossos. 

A Cerdanyola es van fer dues propostes, una a la zona de president Tarradelles i l’altre al Parc 

de Cerdanyola. 

El dia 13 de juliol es va fer una visita presencial als dos llocs proposats amb les persones 

d’entitats i ciutadania a títol individual que van poder assistir. 

El dia 16 d’octubre hi haurà una trobada entre tots els agents implicats per decidir a quin dels 

dos llocs es farà primer l’execució. Comunica que la previsió és fer-ne als dos llocs però es 

decideix amb quin es començarà primer. 

 

 5. Nou projecte civisme i convivència participat – Etiquetatge -. 

 

La secretària del Consell Territorial i tècnica de territori, Àngels Castillo,  explica el projecte 

que està basat en la conscienciació de la cura del mobiliari urbà i els espais comuns donant 

valor a aquests. 

Aquests és un projecte que respon a la pròpia sol·licitud que en el seu moment ens va fer 

l’AAVV de Cerdanyola, també a les múltiples demandes tant de les entitats com de particulars. 

Es pretén fer de forma conjunta entre la ciutadania i l’Ajuntament. És per aquest motiu que des 

de l’Ajuntament no s’ha volgut ni tant sols posar nom al projecte ja que com la resta del 

projecte ha de sortir del grup de treball que es pretén crear amb la ciutadania.  

 

Punts restants. 

Com que la resta de punts són de caràcter informatiu i ja s’ha excedit la durada prevista pel 

Consell s’acorda que la tècnica Àngels Castillo farà arribar les informacions pertinents als 

assistents. 
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10. Precs i preguntes. 

 El senyor Domingo de la Ossa, representant de l’As. Murciana Virgen de las Maravillas fa una 

proposta d’actuació al carrer Nàpols per millorar la circulació i seguretat. Es recull la proposta i 

s’estudiarà. 

 

S’acaba la sessió a les 21.00 hores 

 

Acords i/o compromisos: 

1 
Estudiar la proposta que ens farà arribar el senyor Domingo de la Ossa 

2 Fer arribar informació  sobre el projecte “Cuinem la vida”, el nom del nou Parc de la Ronda 

Bellavista, i Situació de la finca de Can Miralles. 

 

 

Mataró, 20 d’octubre  de 2021 

 

Presidenta                                                                        Secretària  

Maria Beatriz Delgado Castro                   Àngels Castillo Campos 


