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RELACIÓ D’ACORDS  DEL CONSELL TERRITORIAL  DE CERDANYOLA  

Número sessió: 47  (Telemàtica) 

Caràcter: ordinari 

Data: 6 d’octubre de 2020 

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  Fernàndez) Vocal 

Salesians Sant Jordi (Ramon Bosch) 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 

Associació Gent Gran Cerdanyola (Juan Flores Crespo) Vocal 

Grup Municipal C’s  (Emilio Fonseca Borreguero) Vocal 

Grup Municipal Junts x Mataró  Vocal 

As. Cultural de Cerdanyola (Pedro Barroso) Vocal 

AMPA Escola Camí del Cros (Mercedes Peña) Vocal 

Maria Beatriz Delgado Castro Presidenta 

Àngels Castillo Campos Secretària  

 

També assisteixen: 

Francesc Xavier Gomar Martín Regidor delegat de Serveis,Sostenibilitat i  

Transició Ecològica i Cultura 

 

Joan Campmajó  Cap del servei d’Espais Públics  

Montserrat Balaguer Cap del servei d’Igualtat i Ciutadania  

Antoni Uix Director/gerent d’Aigües de Mataró  

Xavier Tayà Director d’Operacions d’Aigües de Mataró  

Francisco Lara (Convidat pel Casal de la Gent 

Gran de Cerdanyola) 
Secretari del Casal de Gent Gran de Cerdanyola 
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Excusen la seva assistència:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Hermandad Divina Pastora (Paqui Verde) Vocal 

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

Ciutadà escollit per la presidència (Juan de Maya) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Raúl Yeste) Vocal 

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

Ass. C. Recreatiu Casal del Barrio Vocal 

 

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 

Ciutadana a títol individual (Cecília Roncero Nieto) Vocal 

Parròquia M. Auxiliadora  Vocal 

Casa de Andalucía  Vocal 

Ciutadà a títol individual (Salvador Herraiz Moya) Vocal 

Grup Municipal ERC (Eusebi Vidiella) Vocal 

 

Ordre del dia: 

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

11 de febrer de 2020 

2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del Consell Territorial Extraordinari del dia 5 

de juny  de 2020 

3. Estat de les obres del dipòsit de la Ronda Bellavista 

4. Informació del Plec de clàusules per a la licitació de la brossa 

5. Seguiment dels Acords i/o demandes anteriors 

6. Precs i preguntes 

 

 

 

S’acaba el consell a les 21.15 hores 
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 Acords i compromisos i/o peticions: 
 

1 Preguntar si te efectes recaptatoris la nova Taxa de brossa a locals sense activitat 

 

La resposta de Serveis Centrals ens remet a l’ordenança municipal que diu: 

 

“2. Inclusió tarifes per a locals comercials inactius i solars sense edificar: 

Per tal d’ajustar les taxes al funcionament real de la ciutat i ates que l’experiència ens 

demostra 

que existeix generació de residus en certs entorns no regulats per cap tarifa, es proposa crear 

dues noves tarifes: per a locals comercials inactius i solars sense edificar. 

Actualment el fet imposable constitutiu de la taxa de residus engloba els següents serveis: 

A. La recollida domiciliària de la brossa i dels residus sòlids urbans, mobles i utensilis 

domèstics inservibles que es genera en els habitatges particulars. 

B. La recollida del rebuig dels subjectes passius del preu públic de la brossa comercial que 

no s’acullin voluntàriament al servei municipal. 

C. El tractament i l’eliminació de la brossa, residus, mobles, utensilis i rebuig esmentats en 

els apartats anteriors. 

Locals comercials inactius: 

La generació de residus en aquests casos si bé pot ser menor a la d’un habitatge, és la 

corresponent als generats pels usos alternatius de traster i magatzem. 

És per aquest fet i atesa la potencialitat d’ús dels contenidors existents a la via pública, així 

com 

l’ús de les deixalleries municipals correspon equiparar la tarifa d’aquests locals comercials 

inactius a la dels habitatges amb tarifa mínima, prevista en l’art.7, la qual cosa i a la vegada 

significa no superar la tarifa mínima establerta per a un local amb activitat declarada 

d’acord 

amb l’ordenança reguladora del preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus 

comercials 

Solars sense edificar: 

En un sentit diferent, els solars sense edificar també son susceptibles de generar residus, 

principalment restes vegetals provinents del manteniment i neteja d’aquests. 

Per tal de determinar la tarifa a aplicar s’ha considerat un promig de 4 neteges anuals, de 

restes 

vegetals, que potencialment podrien ser dipositades als contenidors de la matèria orgànica 

situats a la via pública, o bé directament a les deixalleries municipals. 

En aquest sentit es proposa incloure a l’article 7 les següents tarifes: 

Categoria Tarifa 

Per cada local comercial inactiu 103,45 € 

Per cada solar sense edificar generador de restes vegetals 39,90 € 

3. Modificació títol taxa domiciliària i fet imposable 

Atesa la proposta d’inclusió de les tarifes i per tal incloure en aquesta tots els serveis 

vinculats 

a aquesta taxa, es planteja la modificació de l’enunciat de l’apartat 3.8 de les ordenances 

fiscals, 

així com el fet imposable (art.7), amb l’objectiu de donar cabuda a aquestes dues noves 

taxes” 

Aclariment: 

Es tracta de prestacions de serveis ( contenidors de recollida selectiva a disposició de 

tothom  independentment del tipus d’immoble que en fos titular : vivenda, local o solar) que 

sempre han estat a disposició de la ciutadania, tota la vida, és a dir es tracta  de  serveis, fets 

imposables  que no estaven tipificats com a tals  a l’ordenança fiscal però que s’han realitzat 
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Mataró, 6 d’octubre de 2020 

 

Presidenta                                                                    Secretària  

Maria Beatriz Delgado Castro                 Àngels Castillo Campos 

sempre, la qual cosa, no permetia exigir-ne la contraprestació , és a dir,  de la quota  , fet 

que  contradiu el principi de justícia tributària. La  millora de la gestió , eficient,  del servei 

de recollida  exigia fer aquest pas. 

 

2 Revisar la ubicació dels contenidors situats al  carrer Burriac, 31 

Resposta: 

S’ha concertat una visita al carrer Burriac, 31 el dia 13 per tal de consensuar la millor 

solució. 

 

3 Tractar en un consell els usos i remodelació de la zona pàrquing de la Ronda Josep 

Tarradellas  

4 Fer exposició i debat sobre possibles noms per a la nova Pista Coberta de Cerdanyola en 

propers consells 

5 Enviar el document de Seguiment d’Acords anteriors amb les respostes 

(s’adjunta al correu amb els acords d’aquest consell) 


