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ACTA  DEL CONSELL TERRITORIAL DE CERDANYOLA  

Número sessió: 54 

Caràcter: ordinari 

Data: 15 de desembre de 2021 

Hora: 19.00 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 

AEE Camí del Cros (Sergi Luque) Vocal 

AMPA Camí del Cros (Yolanda López) Vocal 

AAVV de Cerdanyola (Javier Sánchez del Campo) Vocal 

Col·lectiu de teatre EPMA  (Antoni Giménez) Vocal 

Grup Municipal PSC (José Antonio Ricis) Vocal 

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

Grup Municipal En Comu Podem (Antonio Ruiz) Vocal 

Grup Municipal C’s (Emilio Fonseca) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Salvador Herraiz Moya) Vocal 

Assoc. per la Cultura i la Cohesió Social Mataró Cultural Vocal 

Salesians Sant Jordi (Ramon Bosch) Vocal 

As. Dones de Cerdanyola (Raquel Fernández) 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 

Asunción Muñoz Guerrero  Directora d’Acció Comunitària 

Laia de Balanzó Cap de secció de ciutadania i convivència 

Eusebi Brosa Tècnic de programes (OMIC) 
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Rafael Duilio Benza Tècnic de programes (OMIC) 

Joan Campmajó Sebastià Director de Projectes Estratègics 

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:  

As. Cultural de Cerdanyola (Pedro Barroso) Vocal 

Associació Gent Gran Cerdanyola (Juan Flores Crespo) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Raúl Yeste) Vocal 

AAVV de Cerdanyola (S.LLanto) Vocal 

Ciutadana a títol individual (Cecília Roncero Nieto) Vocal 

As. Radio la Voz de Cerdanyola (Eva Sánchez) Vocal 

C.C.A.Hermandad Ntra. Sra. del Rocío Divina Pastora Vocal 

 

No assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Ass. de Ciutadans Guineans i Amics del Maresme Vocal 

Casa de Andalucía Vocal 

Grup Municipal Junts x Mataró Vocal 

Parròquia M. Auxiliadora Vocal 

Assoc. promoció negoci empresa Mataró Vocal 

 

Ordre del dia:  

 

S’afegeix un sobrevingut abans del punt 5 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del Consell Territorial ordinari del dia 20 

d’octubre de 2021. 

2. Informació brossa comercial 

3. OMIC, Nous Serveis 

4. Sobrevingut: Informació nou projecte per l’Espai Gatassa. 

5. Zones recreatives pels gossos a Cerdanyola. 

6. Precs i preguntes. 

 

19,05 Comença la reunió del Consell Territorial (CT) 

 

La Presidenta del CT agraeix l'assistència, el temps i la implicació dels assistents en les diferents 

accions i projectes al llarg de l’any 2021. 
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Punt 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del Consell Territorial ordinari del 

dia 20 d’octubre de 2021. 

 

La tècnica de territori explica que van quedar tres punts pendents de l’ordre del dia de l’últim CT.  

Explicació del projecte «Cuinem la vida»: S’ha adjuntat tota la informació a la convocatòria 

d’aquesta reunió del CT. 

 

Propostes de noms pel nou Parc situat a la Ronda Bellavista i situació de la finca de Can Miralles: 

S’afegiran a l’apartat de precs i preguntes de l’ordre del dia. 

 
Queda aprovada l’acta del CT ordinari del dia 14 de desembre de 2021. 

 

Punt 2. Informació brossa comercial 
 

El Director Projectes Estratègics de l’Àrea de Qualitat Urbana, senyor Joan Campmajó,  explica la 

informació sobre la recollida porta a porta de la brossa comercial als eixos comercials del barri de 

Cerdanyola que va començar el 29 de novembre. 
 

S’ha implementat també als altres barris i queden pendents les zones dels polígons. 

 

S’ha fet prèviament tota una campanya per informar als comerços dels procediments i freqüències 

i un estudi dels comerços per saber els tipus de residus que s’hi produeixen 
 

Al novembre se’ls va enviar una Carta informativa i un procés de participació per rebre 

aportacions un cop conegut el servei. 

 

Del 20 al 26 de novembre es van instal·lar uns punts informatius itinerants a diversos llocs del 

barri on es podia rebre informació i rebre els cubells, bosses i materials necessaris. Aquest 

elements també es van distribuir pels comerços. 
 

Es recull porta a porta el paper, l'orgànic i els envasos, el vidre i el rebuig es segueix portant a 

contenidor. Falta adaptar els contenidors de vidre per no haver de llençar les ampolles una a una. 

 

Es mostra i s’explica el calendari i els horaris de recollida i s’explica la metodologia d’aquesta. 

 

Amb la campanya s’ha arribat al 70% dels comerços que es tenien censats. Del 30% restants molts 

estan tancats, tot i així es segueix treballant per arribar a tots els comerços. 

 

El Director/a Projectes Estratègics de l’Àrea de Qualitat Urbana passa a explicar com està 

funcionant de moment la recollida i mostra les dades al respecte. Des del servei es valora molt 

positivament. 
 

També explica que es va posar en marxa el servei de recollida de voluminosos que és un servei 

que ha tingut molt bona acollida i acceptació. Per primer cop s’ha invertit la proporció i es recull 

el 48% dels voluminosos al carrer i el 52% a casa. A més aquest mes s’ha arribat al 6% de 

voluminós que es recupera.  Pel que fa a les incidències/queixes rebudes es detecta una clara 

disminució. 

 

Queda posar en marxa el servei «fer dissabte». Netejar a fons un carrer o tram de carrer 

determinat. 
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El senyor Emilio Fonseca pregunta pels horaris d’aquesta recollida davant la possibilitat que 

durant la nit desapareixen els cubells. 

 

Resposta: En aquests casos s’ha de comunicar de seguida i amb la màxima brevetat es reposarà 

aquest cubell i mentre això no es faci s’indicarà el que han de fer. 

Per problemes i incidències s’han facilitat els telèfons dels agents de proximitat que són referents 

a cada territori. 

Horari del servei comença a les 22h 

 

El senyor Javier Sánchez del Campo, opina que és una bona noticia i comenta que és un tema 

que ja havien reclamat tant ell com altres persones degut al desbordament dels contenidors 

domèstics. Creu que s’ha de fer un esforç per reduir el cartró ja que aquests segueixen desbordats. 

Pregunta si és obligatori pels comerciants utilitzar aquest servei? 

 

Resposta: Poden escollir serveis privats de recollida però si escullen el servei de recollida 

municipal si que és obligatori. 

 

El senyor Salvador Herraiz,  exposa les queixes dels veïns de l’Avinguda Gatassa referents a 

que segueixen havent-hi mobles i altres andròmines als contenidors de davant del  Parc de 

Cerdanyola i veu convenient fer una reunió per informar als veïns que ho desconeixen. 

 

La Presidenta del CT exposa que ja s’han detectat diversos punts negres i que es treballarà el 

tema. Es pren nota d’aquesta incidència i se li donarà resposta. 

 

Es manifesta que el canvi d'hàbits de consum porta a un augment de l’us del cartró que no es pot 

atribuir als comerciants. 

 

Diferents membres del consell exposen la necessitat de fer més difusió del servei de recollida de 

voluminosos. 

 

Es pren nota. 

 

El senyor José Antonio Ricis,  pregunta si està augmentat la recollida a la deixalleria. 

Resposta: No ha augmentat massa a la deixalleria la recollida de voluminosos. 

 

Es demana la col·laboració ciutadana, mitjançant fotos, per identificar els llançaments de 

voluminosos on no toca. 

 

El senyor Eusebi Vidiella considera que el sistema de neteja amb aigua a pressió és poc eficaç i 

genera males olors. Pensa que hi hauria d'haver un sistema de canvi de contenidors per netejar-los 

a un lloc adequat i després tornar-lo a col·locar. 

 

Resposta: La neteja de l’interior del contenidor es fa dins el camió, la neteja amb aigua a pressió 

només es fa per fora. A més també es fa per sota las contenidors. El tema d’emportar-se els 

contenidors per netejar-los també és un tema econòmic. Es comprovarà que es faci bé el servei. 

Es farà arribar als membres del Consell Territorial la presentació de la brossa domiciliària. 

 

Punt 3. OMIC, nous serveis 
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Els tècnics de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, l’OMIC, entreguen un full amb 

les seves dades de contacte i tota la informació que explicaran. Avui venen a presentar el 

programa per la lluita contra les desigualtats en les relacions de consum. El programa es posa en 

marxa per detectar situacions de risc. Situacions des de l’àmbit financer, imposició de la banca on 

line, pobresa energètica, bretxa digital, aspectes de feminisme... 

 

L’objectiu és acostar-se a aquests col·lectius i recollir les inquietuds i problemàtiques que tenen 

en termes de consum. Per tal de dissenyar protocols d’actuació eficaços. Es lluita contra les 

desigualtats. 

 

Un altres dels objectius del programa és donar a conèixer el servei.  

S’ha detectat un increment de les situacions de risc en els col·lectius vulnerables. I es pretén 

acostar-se a aquests col·lectius a través d’entitats, Consells Territorials, etc  

 

És un programa transversal que treballa juntament amb els altres serveis municipals. 

La oficina vol que es conegui que hi ha mecanismes per presentar les reclamacions i queixes 

d’una manera ràpida, senzilla i gratuïta, evitant els tribunals. 

 

El senyor Antonio Ruiz,  intervé per comentar que ja coneix la oficina i que orienta a gent perquè 

hi vagi. No obstant, considera carregós tot el sistema de reclamacions. necessari que la ciutadania 

tingui accés a aquests serveis. La informació no arriba bé.  

 

El senyor Javier Sánchez del Campo considera que és un programa molt ambiciós. Diferencia 

entre desigualtats individuals i col·lectives  i fa especial incidència en el tema de les oficines 

bancàries. 

 

Resposta: Aquest és un tema ja recollit per la oficina en el que s’està treballant. 

 

El senyor Francisco Carneros, comenta que els establiments es poden adherir a la junta arbitral 

Central. 

Resposta: Les empreses que s’hi adhereixin tenen més facilitats per rebre subvencions, tenen una 

certificació de qualitat que millora la seva imatge i s’està treballant per potenciar més les 

empreses que es puguin adherir. 

 

El senyor Salvador Herraiz, troba que són objectius raonables i justos dins de les possibilitats. 

Demana estadístiques d’actuacions i casos resolts, i que se li facilitin per correu electrònic. A part 

considera necessari fer un espot publicitari al Capgròs cada 3 mesos explicant els casos i les 

actuacions que s’estan fent. 

 

Resposta: Aproximadament el 50% dels casos es resolen per via de la mediació o l’arbitratge a 

través de la OMIC. 

 

El senyor Eusebi Vidiella, explica que hi ha empreses que s’adhereixen a la junta d’arbitratge 

però només per la imatge, ja que elles mateixes exposen excepcions que fan que no acabin 

complint. Demana que es faci més força per davant d’aquestes practiques. 

 

Resposta: Se’n pren nota. 

 

El senyor Juan de Maya, expressa la seva preocupació per la situació de la relació entre la gent 

gran i les oficines bancàries. Per exemple el fet que hagin d’utilitzar els caixers automàtics.  
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Resposta: Les empreses estan obligades a atendre aquestes necessitats específiques i en cas que no 

ho facin s’han de fer les reclamacions corresponents. Per tant és important que es facin arribar a 

l’OMIC aquestes situacions. 

 

El senyor Antonio Ruiz demana que si es munta una reunió des d’alguna associació podrien 

anar-hi els tècnics de l’OMIC a explicar tot això. 

Resposta: Evidentment ja que és part del programa que presenten. Se’ls pot fer arribar qualsevol 

necessitat. 

 

 

Punt 4. Sobrevingut: Informació nou projecte per l’Espai Gatassa. 
 

La directora d’Acció Comunitària, senyora Asun Muñoz, explica les noves informacions sobre la 

transformació de l’Espai Gatassa. Com ja es va explicar al darrer Cpnsell Territorial anterior, 

l’Ajuntament de Mataró es va adherir al Projecte Transformador, Barris i comunitats: Motors de 

transformació social de la Diputació de Barcelona. Aquest projecte te un objectiu molt clar: Que 

els barris i les comunitats que gaudeixen d’aquesta subvenció puguin iniciar un procés de 

transformació social per treballar temes de cohesió i de convivència. Es va escollir Cerdanyola per 

les seves característiques i potencialitat. Es va considerar que era una oportunitat per desenvolupar 

projectes col·laboratius entre l’ajuntament i la ciutadania activa. 
La Diputació ens va atorgar al juny de 2021 la quantitat de 173.000€ en aquest sentit  i el que hem 

fet amb ells ha estat donar una injecció als projectes del pla Integral de Cerdanyola. 

 

Fins a dia a la data actual s’han pogut desenvolupar 16 projectes: 

 

- Suport tècnic a les comunitats de veïns. 

- Cerdanyola t’estima, cuida-la. 

- Dispositiu Agents de convivència. 

- Impuls al comerç de proximitat. 

- Ruta guiada pel barri, Coneixement. 

- Dinamització esportiva. 

- Mostra d’entitats. 

- Projecte interculturalitat: Cuinem la vida. 

- Dispositiu per pal·liar la bretxa digital. 

- Dispositiu solitud no volguda. 

- Estudi àrees de conservació i rehabilitació d’edificis. 

- Xarxa social amb dones migrades. 

- Promoció de lideratges juvenils (Vitamina). 

- Programa de consum responsable. 

- Suport i formació per l’elaboració de memòries de seguretat d’esdeveniments a la via pública. 

- Formació i assessorament per a la intervenció comunitària. 

- Personal tècnic per al desenvolupament i coordinació de projectes i treball comunitari. 
 

La directora, segueix explicant que l’Espai Gatassa es va obrir el 2014 i que tenia com a un dels 

objectius ajudar a la dinamització de les entitats del territori. Hi havia l’oferta d’activitats de les 

entitats i la oferta que oferia el propi Espai Gatassa. Ara les entitats del barri tenen prou maduresa 

i el que es vol és començar a treballar els projectes de forma col·laborativa, tant entre 

l’administració i les entitats com entre les entitats entre elles mateixes. 
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Es donarà suport als tècnics/es de territori per treballar temàtiques que vostès demanin. Es vol 

posar l’accent en les necessitats que el ciutadà percep com necessàries.. A Gatassa es farà com de 

laboratori per pilotar projectes innovadors, posant a disposició recursos a nivell municipal. 

 

A partir de l’1 de gener a l’Espai Gatassa es seguiran oferint les activitats ofertades per les entitats 

però no les que es feien des de l’Ajuntament ja que aquests recursos es destinaran a ajudar a les 

entitats, donant un suport amb els tècnics de territori, a poder crear projectes que siguin 

interessants pel barri. Triar temàtiques a treballar, posant a disposició els diferents serveis 

municipals i més personal municipal. Es pretén treballar les necessitats que el barri considera 

importants. 

 

Es pretén posar el focus en aquestes necessitats que es perceben des del barri i crear petits grups 

de treball per elaborar projectes que es finançaran amb el pressupost que ve de la Diputació. Des 

de l’Espai Gatassa es farà com una espècie de laboratori de projectes innovadors que els ciutadans 

del barri considerin interessants posant a disposició els recursos municipals. Això s’explicarà 

també a la Taula de Centre de l’Espai Gatassa 

 

Es pretén ampliar l’Horari de l’Espai: de 8:00 a 21:00 Amb un nou servei de consergeria de 

manera que si qualsevol ciutadà té una idea que consideri interessant o que tingui ganes de 

treballar pel barri es pugui dirigir a l’Espai Gatassa per veure si es pot pilotar algun projecte. No 

crear els projectes des de l’Ajuntament sinó cocrear-los amb la ciutadania. 

 

Segurament la tècnica de territori es desplaçarà allà junt amb d’altres tècnics de territori per així 

servir de nexe amb els ciutadans. 

 

El senyor Juan de Maya demana si es podria incloure a la joventut del barri perquè coneguin les 

associacions i siguin el relleu generacional de les entitats. 

Resposta: Aquesta podria ser una de les temàtiques a treballar. 

 

El senyor Salvador Herraiz considera que s’ha de prioritzar què fer amb aquest diners. Veu 

necessari crear una Cooperativa municipal per donar feina als joves per no deixar-los apartats. Vol 

que s’utilitzin aquests diners per donar treball als joves. 

Resposta: es vol prioritzar i els temes de joventut i ocupació són temes recurrents sobre els que es 

pot treballar 

 

El senyor Javier Sánchez del Campo veu el projecte interessant però considera que es carrega a 

les entitats perquè tinguin idees i no les tenen i té la sospita que els projectes que s’han engegat 

han sortit de l’Ajuntament. 

Resposta: Les idees han de sortir tant de les entitats com de l’Ajuntament. Alguns dels projectes 

que s’han dut a terme van sortir precisament de les entitats.  

Es vol fer un diagnòstic col·lectiu per veure què li preocupa a la gent. No es tracta de carregar a 

les entitats de feina, l’Ajuntament posarà tècnics i altres recursos. El que es pretén és que la 

ciutadania tingui veu en aquests projectes. Es pretén donar espais per la participació. 

 

El senyor Javier Sánchez del Campo pregunta d’ on ha sorgit la idea de la ruta guiada ja que li 

sembla genial. 

Resposta: Va sorgir en una reunió de treball on la tècnica de territori, l’Àngels Castillo, va 

exposar les demandes que sorgien de la Taula d’Entitats de Cerdanyola. Es va decidir connectar-

ho amb el servei de Cultura per poder fer la ruta i posar en valor el barri. 
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Surt també el tema recurrent dels horts urbans com a exemple de projectes que es poden impulsar. 

 

El senyor Antonio Ruiz veu un problema amb els joves, amb l’oci, amb l’ocupació... Creu que hi 

ha una franja d’edat en la que no poden practicar esports ja que no hi ha espais on fer-ho. 

Resposta: Hi ha els patis oberts i la pista poliesportiva de Cerdanyola que també està oberta. 

Potser s’ha de publicitar millor. 

 

La senyora Raquel Fernández agraeix aquest gir que es farà a l’Espai Gatassa i el fet d’acostar 

els serveis municipals al barri, però que aquesta vinguda de serveis que siguin pel total de la 

ciutadania, no per col·lectius concrets. 

Resposta: Es crearan diferents llocs de treball i llavors ja es prioritzaran els temes. 

 

El senyor José Antonio Ricis comenta com va sorgir el projecte Vitamina al barri i ho veu com 

un exemple de projecte sorgit de les entitats i recollit per l’Ajuntament. Consisteix en formar 

joves i considera que aquest joves podrien acabar integrant-se a les entitats. 

 

El senyor Juan de Maya considera que potser falta informació sobre aquest tipus de projecte. 

Resposta: La informació és una assignatura pendent. 
 

El senyor Juan de Maya comenta que ja es va començar a fer feina del tema de la ruta guiada i 

considera que es pot reprendre a partir d’on estava. 

 

El senyor Javier Sánchez del Campo proposa que la propera edició de l’Open Puig i Cadafalch 

es faci a Cerdanyola. 

 

Punt 5. Zones recreatives pels gossos a Cerdanyola. 

 

La cap de la secció de Ciutadania i Convivència de l’Ajuntament de Mataró, senyora Laia de 

Balanzó ensenya sobre planell les dues opcions que es van presentar en el seu moment, cap allà el 

mes de juliol,  que són Ronda Josep Tarradelles i el Parc de Cerdanyola. 

 

La primera és una zona d'abocaments i altres usos indeguts que afecten a la zona escolar i la zona 

de passejada. De manera que si s'hi poses la zona recreativa per gossos es regularia tot aquest 

tema. 

 

La segona seria millorar una zona que ja s’està fent servir: Perimetració i millora enllumenat... 

 

Es va començar una taula participativa que va tenir poca participació ja que va coincidir amb  

Setmana Cultural de Cerdanyola. Un dels participants era el director de l’Escola Camí del Cros 

que va demanar que s’escollís la primera opció. 

 

Seguint els criteris tècnics des de l’Ajuntament també es considera adequat escollir la primera 

d’aquestes opcions però hem volgut traslladar la decisió aquí, al consell territorial de Cerdanyola. 

Es proposa fer una reordenació de l’espai públic d’aquest entorn i poder treballar el projecte 

participa tivament. 

 

S’acorda per unanimitat escollir per fer primer la zona de la Ronda Josep Tarradelles. 

 

Punt 6. Precs i preguntes. 
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La tècnica de territori, l’Àngels Castillo,  explica els temes que van quedar pendents en el darrer 

Consell Territorial. 

 

1- Solar de Can Miralles: des de l’Ajuntament s’ha decidit deixar-lo provisionalment com 

aparcaments de cotxes fins que se’n determini un nou us. 

 

2- Nom del nou Parc de la Ronda Bellavista, on s’ubica el nou dipòsit d’aigua: feta la consulta als 

serveis responsables ens diuen que tota aquesta zona ja te un nom, que és: Garrofers. 

Curiosament, coincideix amb un dels noms que els propis membres del consell havien proposat. 

Per tant, no cal tornat a posar un altre nom. Es queda d’acord amb el nom dels garrofers. 

 
S’acaba la sessió a les 21.25 hores 

 

Acords i/o compromisos: 

1 
Relacionar els punts negres on es dipositen voluminosos i d’altres per enviar al servei i que es 

pugui millorar. (Av. Gatassa, davant el Parc de Cerdanyola) 

2 Enviar la presentació de la brossa domiciliària als membres del consell 

3 Enviar la documentació aportada pels tècnics de l’OMIC 

 

 

Mataró, 14 de desembre de 2021. 

 

Presidenta                                                                        Secretària  

Maria Beatriz Delgado Castro                   Àngels Castillo Campos 


