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ACTA  DEL CONSELL TERRITORIAL ORDINARI 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 Secretari del Casal de Gent Gran de Cerdanyola  
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Gran de Cerdanyola) 

 

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 

Parròquia M. Auxiliadora  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 

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 

 

Desenvolupament del consell: 

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

La secretària explica que és la segona vegada que es realitza un Consell Territorial de forma 

telemàtica a causa del confinament pel Covid-19.  

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

presidenta i secretària. 
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Quan alguna persona vulgui parlar haurà de demanar-ho clicant la icona que representa la imatge 

d’una mà. 

 

També fa recordatori de la 2a edició de les Jornades Fent Xarxa que se celebraran els dies 15-16 

i 17 d’octubre per tal que s’inscriguin quantes més entitats millor. 

 

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 de forma 

telemàtica.  

Explica canvis a l’ordre del dia ja que en primer lloc intervindrà la cap d’Igualtat i Ciutadania 

per donar resposta a la pregunta relacionada amb els maltractament de dones durant el 

confinament i les cases d’acollida, així com saber l’actuació del servei. 

A continuació per parlar de les obres del dipòsit de la Ronda Bellavista ens acompanyen: el 

gerent d’AMSA, senyor Antoni Uix  i el director d’obres, senyor Xavier Tayà. 

Finalment, ens acompanya el regidor Xesco Gomar, regidor de Serveis, Sostenibiitat, Transició 

Ecològica I Cultura per parlar del plec de clàusules de la brossa que s’ha aprovat en l’últim Ple. 

del consistori. També pel mateix tema ens acompanya el senyor Joan Campmajó com a cap del 

servei. 

Informa que hi ha la intenció de celebrar una altra sessió al novembre ja que resten temes 

pendents, però avui tenim varis i sobretot es vol explicar en profunditat el nou plec de clàusules 

de la recollida de la brossa i es vol que tothom pugui opinar i aportar. 

El punt del seguiment dels Acords i/o demandes anteriors serà enviat per correu. 

Les actes les aprovarem al final si hem assolit el quòrum necessari. 

 

Punt 1.- Incidència de la Covid-19 durant el confinament en casos de violència de gènere i 

com s’han vehiculat, així com el procediment de les cases d’acollida, si hi ha hagut 

suficients i quants casos. 

 

La cap del servei d’Igualtat i Ciutadania informa que a principis del mes de març preveient el 

confinament es van començar a activar tots els mecanismes telemàtics perquè a partir del dia 13 

de març es poguessin atendre totes les dones, les que ja eren usuàries i d’altres que poguessin 

arribar. 

Això comportava iniciar la feina amb els serveis tecnològics. 

Les companyes del CIRD i del SIE també van activar tots els mecanismes per poder treballar 

d’aquesta nova manera tecnològica i telemàtica. 

La hipòtesi era que els signes de violència augmentarien perquè moltes dones haurien de 

conviure amb el seu agressor. Efectivament han augmentat els casos. 

Els casos s’han incrementat en un 50 per cent. Però cap dona que s’ha adreçat a nosaltres ha 

deixat de ser atesa, s’hagi adreçat via telefònica o via telemàtica. A totes se’ls ha fet seguiment. 

Aquestes dones arribaven al servei a través d’un telèfon que es va habilitar i també per les vies 

ordinàries, mossos, policia, centres sanitaris, etc 

La Generalitat va posar en marxa la campanya “establiments segurs”. Els establiments tenien 

una imatge visual per tal de facilitar l’ajuda, de manera que si alguna dona estava en situació de 

perill podia entrar en aquell comerç i posar-se en contacte telefònicament o be amb el servei 

municipal d’atenció a les dones o amb els cossos de seguretat, i a partir d’aquí s’obria el 

protocol de protecció a les dones en situació la violència. 

Tanmateix hi havia dones que no volien ser ateses de forma telemàtica perquè no se sentien 

còmodes en aquest format o perquè no estaven segures. 

Quan al juny varen reiniciar l’atenció presencial se’ns van adreçar moltes més dones, la 

Generalitat ha augmentat les professionals per poder atendre-les. 

La llista d’espera la podrem eixugar de forma més ràpida amb aquest reforç. 
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En quant a les cases d’acollida, s’ha funcionat de la mateixa manera que en temps normals, 

S’han activat tots els centres d’acollida, llogat habitacions d’hotel, etc, tot el que que s’ha 

necessitat. 

 O sigui que cap dona s’ha quedat sense el seu espai habitacional per estar protegida. Cap d’elles 

s’ha vist forçada a viure en un domicili de forma forçada ni insegura. 

Certament que hi ha dones que encara no coneixen aquest recurs per això haurem de donar-ho a 

conèixer molt més, perquè en facin ús. 

Hi ha hagut total entesa entre Generalitat i altres organismes, inclús establiments privats  

Hem de continuar treballant perquè es conegui més i millor el servei. 

 

Aporta dades quantitatives de les persones ateses i les atencions del SIAD-SAI en el període 13 

de març – 13 de juny 2019 vs. 2020. 

 Des de l'inici del confinament, el servei ha estat operatiu i s'han fet atencions 

telemàtiques. S'ha vetllat per donar continuïtat al servei a través de l'organització de les 

professionals que en formen part.  

 

 S’ha seguit donant atenció telefònica: de dilluns a divendres de 9 a 14h // de dilluns a 

dijous de 16 a 19h.  

 

 S’ha anat informant de tota l'actualitat del servei a través de la web municipal (Gènere i 

Diversitat Sexual), Facebook i Instagram (@igualtatmataro). 

 

 Des de la Fase 1, les professionals del SIAD-SAI estan combinant el teletreball (3 dies a 

la setmana) i el treball presencial (2 dies a la setmana) organitzades en dos equips que 

treballen presencialment en dies alterns.  

 

Any 
 

Total 

2019 Persones ateses 192 

 

 

 

Visites realitzades 

(acollides, atencions psicològiques, atencions 

jurídiques) 

 

278 

2020 Persones ateses 177 

 

 

 

Visites realitzades 

(acollides, atencions psicològiques, atencions 

jurídiques, atenció a grups, seguiments telemàtics) 

 

420 

 

 

 Les atencions en període de confinament han augmentat en comparació al mateix període 

de l'any passat: s'han atès urgències derivades de diferents serveis o organismes (Mossos 

d'Esquadra, CAP's, Serveis Socials, etc.) donant resposta en menys de 24 hores, s'ha fet 

atenció individual a les persones que participen al programa d'acompanyament 

psicosocial, així com també s'ha fet un seguiment més constant a persones en situació de 

vulnerabilitat (edat, salut, situació econòmica, etc.).  
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 Durant el confinament, s'ha ofert atenció individual a les persones que formen part dels 2 

grups que estan en marxa en el marc del programa d'acompanyament psicosocial; així 

mateix, s'ha mantingut el contacte en format grup a partir de missatges i també s'han fet 

trobades virtuals. Se segueix oferint contacte via whatsapp, atencions individuals a 

petició de les usuàries, i al mes de juliol es va realitzar una sessió presencial amb les 

condicions sanitàries pertinents.  

 

 S'ha identificat que les dones tenen una necessitat imperiosa de ser ateses d'una forma 

constant; la contenció i l'atenció psicològica ha estat intensa. En el 90% dels casos s’han 

identificat situacions vinculades amb les violències masclistes.  

 

 Les atencions han estat i són amb cita prèvia. De forma setmanal, es revisa l'agenda per 

poder valorar quines dones es poden atendre presencialment o per telèfon, ajustant la 

disponibilitat de les usuàries i les professionals. En totes les atencions presencials 

s'inclouen les mesures sanitàries pertinents: atencions en una sala més gran, amb 

distància de més de dos metres, mascaretes, desinfecció, etc. 

 

 S’han realitzat les atencions per telèfon, realitzant trucades telefòniques a hores 

acordades amb les usuàries per a què poguessin estar en un espai còmode i segur per 

parlar. La tipologia d'atencions telefòniques ha estat: segons agenda i disponibilitat de la 

dona; d'urgència amb atenció immediata donant resposta en 24h; atencions preferents 

d'atenció psicològica amb modificació d'agenda ordinària; i seguiments telemàtics 

(missatges text i àudio via WhatsApp, i correu electrònic).   

 

 També s'han realitzat vídeo trucades a tres persones entre professionals del SIAD, usuària 

i mediadora.  

  

 A partir de finals de maig s'ha ofert la possibilitat de fer atencions presencials al CIRD; 

s'ha mantingut l'opció d'atencions telefòniques i també s'ha ofert la possibilitat que les 

usuàries poguessin ser ateses per telèfon estant elles físicament al CIRD i la professional 

en teletreball, oferint un espai segur per a l'atenció (per exemple, dones que viuen amb 

agressors o ens situacions en què no tenen un espai còmode i segur a casa per poder 

parlar).  

 

Punt 2.- Estat de les obres del dipòsit de la Ronda Bellavista 

El senyor Uix agraeix l’oportunitat de poder donar explicacions i informar. 

Dins el global de l’obra havia tres vies d’actuacions, una era la distribució de l’aigua a l’Av Puig 

i Cadafalch i Ronda President Tarradellas. Aquesta etapa ja està acabada. 

Encara estem amb les altres dues que són:  El dipòsit i el parc. 

Abans que ens trobessin amb la Covid-19 teníem previst acabar-ho tot a finals de 2020 però no 

serà així perquè la Covid ens ha afectat a tots.  

Hi ha un aspecte important, que és que la connexió que ha de fer ATLL és una obra que s’ha 

desplaçat tres mesos i començaran d’aquí a una setmana i durarà entre 4 i 6 mesos, amb la qual 

cosa ens anem al mes de març. 
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Tenim previst acabar el dipòsit però hem d’esperar a que ATLL faci la seva part de l’obra. 

Les connexions internes s’acabaran al desembre. Però connectar i posar-ho en marxa serà quan 

ATLL acabi que serà a finals de maig. Desprès hem d’urbanitzar el carrer. Començarem a partir 

de febrer- març. 

Pel que fa al parc ens hem trobat amb dificultats. Quan es va aturar pel confinament, van trobar 

que havíem d’omplir de sorra al parc i fins fa un mes no ens han arribat camions de sorra. 

Superada aquesta crisi de falta de sorra preveiem que el parc s’acabi al voltant del mes de març. 

Per tant, si no surten imprevistos, se situa la finalització a finals de març o començaments 

d’abril.. 

 

En Xavier Tayà diu que en general l’obra d’estructura del dipòsit està acabada. Un cop la 

coberta estigui també finalitzada s’acabarà la part interna de ferralleria i a final d’any estarà tot 

el dipòsit acabat. Falta l’escomesa de l’aigua. Pel que fa al parc, ja hi ha diferents terrasses fetes 

del que serà el futur parc, les parets s’han cobert de terres; hi haurà connexions amb talussos. De 

moment estem fent moviment de terres, el ritme és fluid, estem fent avançar en el projecte, tot i 

que ens agradaria anar més ràpid. Quan s’acabi l’obra d’ATLL s’haurà iniciat l’ urbanització de 

la Ronda Bellavista i anirem actuant en paral·lel.  

 

Punt 3.- Informació del Plec de clàusules per a la licitació de la brossa 

El regidor Xesco Gomar pren la paraula i agraeix que se li hagi convidat per tal de poder 

informar quant més millor i sobretot escoltar les opinions, reflexions i propostes, etc. 

Evidentment pensa que és interessant que es pugui enviar un document on veureu les actuacions 

que  poden afectar més en el dia a dia. 

L’interessen les recomanacions i que tingueu la informació correcta. Estem parlant d’uns 54 

milions d’euros i és bo que ho puguem debatre. 

Agraeix a companys de l’oposició les seves aportacions abans d’aprovar-ho en el Ple. 

Des del principi va voler que aquest fos un contracte del conjunt de representants polítics de la 

ciutat i els està agraït. En  aquesta ocasió nomes hi ha hagut dues abstencions. Però que estaven 

d’acord amb el conjunt de les actuacions. 

S’ensenya per pantalla el document que resum les actuacions més importants.  

S’afegeix a la reunió el senyor Joan  Campmajó que és el cap del servei. 

 

Aquets és un contracte que amb la crisi del 2008 va tenir una gran retallada. El moment 

econòmic era molt complicat. Ara mateix tots compartim que això no podia continuar. És 

impossible millorar el servei amb els mateixos recursos. Hem mirat altres municipis similars 

com Girona, Reus, Sabadell o Tarragona. Quan inverteixen, com ho fan. Tots estan al voltant de 

98 euros per habitant, nosaltres estem cap els 70€. 

 

Intentem donar resposta a totes les demandes rebudes a través de reunions, dels treballadors, del 

Mataró Neta, etc. Ara Mataró no està neta i volem canviar això, a una Mataró Neta. El segon 

objectiu és Mataró Sostenible, Ecològica  i després Mataró Circular. Aquest és un contracte de 5 

anys, de transició. Hi ha normatives supramunicipals que ens obligaran a adaptar-nos a la 

normativa europea i haurem de fer un contracte nou.  

Aquí tenim el mapa de Mataró en el qual hem treballat. 

Com es veu en el mapa podreu observar Cerdanyola pintat amb ratlles roses i podeu intuir les 

incidències i actuacions de canvis. 
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Pren la paraula el cap del servei Joan Campmajó. 

Sobre aquest plànol hem reballat per redactar els serveis i els plecs. 

Els principals canvis són:  

  

En quant a la neteja viaria, passem d’un servei que prestem actualment amb temporalitat, 

considerant temporada alta juny, juliol i setembre. Temporada mitja abril, maig, agost, octubre i 

novembre. I temporada baixa de desembre a març. Tot això ja no serà així i passarem a un model 

de neteja diària o alterna segons les zones: 

Diària: Rocafonda-Palau, Cerdanyola, Pla d’en Boet, centre. 

Alterna: la resta de vials del casc urbà. 

 

Els nous serveis que es proposen son la neteja dels aparcaments, un servei de “fer dissabte” a 

petició veïnal o del propi servei i un Pla de Comunicació i les campanyes informatives i de 

conscienciació. 

 

En el servei de recollida, els nous serveis són la recollida “porta a porta”, en principi hem posat 

el barri de Vista Alegre, però podria ser un altre barri,és una prova pilot.  

Incorporem contenidors tancats, a la frontera entre el porta a porta i la recollida amb contenidors 

oberts. Amb això  es vol evitar el traspàs de residus d’un canto a l’altre. Desprès també es farà el 

porta a porta comercial al Centre, els eixos comercials i als grans productors. Tots els serveis de 

recollida porta a porta aniran equipats amb sistemes d’identificació. 

 

La recollida de voluminosos  passarà a ser de carrer a  ser a domicili amb empreses socials 

d’inserció. 

També es farà recollida selectiva en mercats ambulants.  

Un altre servei nou és la recollida de punts negres com per exemple camins;  i finalment la neteja 

de sota i del voltant dels contenidors. 

Es passarà a escombrar diàriament, tots els dies de l’any a tots els carrers de Cerdanyola, amb un 

reforç de tarda a tots els carrers, també tots els dies de l’any. 

S’amplien els eixos comercials que seran Rda. Odonell, Av. Gatassa, Puig i Cadafalch i Roselló. 

 

Un altre servei és la neteja “hidro” que es fa en punts negres, es faran tres neteges al matí i tres a 

la tarda. Tot això són mínims que demanem en el Plec de Clàusules però les empreses que es 

presentin podem millorar-ho 
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El nou servei de “fer dissabtes” podrem aixecar un carrer i netejar-ho tot . 

La neteja dels aparcaments, per exemple el situat a Ramón Berenguer. A part, comptem amb el 

servei d’atenció d’incidències que és l’app. Van tenir l’any passat un voltant de 6.000 

incidències. Augmentarem els equips per gestionar les incidències. Donarem resposta molt 

millor. 

Aquests serien els canvis més importants dins el barri de Cerdanyola que són extrapolables a 

altres barris, no pas al Centre. 

 

La recollida es manté a tota la ciutat amb contenidors oberts però és important la inclusiu de la 

recollida domiciliaria i la recollida comercial al centre i eixos comercials i els grans productors. 

Una altra novetat és la recollida en el centre a través d’una recollida mòbil, que consisteix en 

treure i posar contenidors cada dia. Es posaran a la nit  i es trauran al matí 

Als municipis on ja es fa ha donat molt bons resultats. La zona sempre estarà neta.  

 

Per últim, la neteja dels contenidors. Van fer un estudi i una enquesta. A tots ells valoraven be el 

servei de neteja però amb la preocupació de l’ús dels serveis i bàsicament amb les bosses i 

trastos fora dels contenidors, així com els excrements dels gossos. 

Per això hem incorporat neteja més periòdica i els voluminosos es recolliran a domicili. Havíem 

tingut experiències anteriors. La diferència ara és que es donarà resposta en 48 hores. 

 

Les àrees de contenidors te inclosa la neteja amb aigua a pressió per dins i per sota. Es preveu 

netejar unes 200 àrees anuals. 

 

El regidor Gomar insisteix a aconseguir una Mataró neta, ecològica i sostenible. 

Estem per sota del 35% de la recollida selectiva i les normatives europees ens obliguen a arribar 

al 50% en els propers anys. El porta a porta no es pot implementar a tots els barris. 

S’incrementarà la flota de vehicles elèctrics. Aquest contracte generarà 35 llocs de treball més. 

La planta de residus va anunciar la creació de la planta d’economia circular a Rocafonda i la idea 

ecològica està lligada també en aquest contracte. 

Comença el torn d’intervencions: 

 

Hi ha preguntes ja enviades anteriorment per part del senyor Javier Sánchez del Campo. 

En Joan Campmajó respon que demanava el següent: 

 Els residus comercials millorar-los i creiem que ho hem recollit bé en el contracte. 

 Campanyes de sensibilització, ja ho contempla el plec de clàusules  

 Papereres urbanes. S’ha fet un estudi i actualment ja s’estan col·locant papereres noves 

 Abandonament dels trastos vells a la via pública. Ja hem explicat que es farà a domicili i 

en 48 hores es resoldrà. 

Javier Sánchez del Campo aporta un parell més de propostes. Exposa que està relacionada amb 

els contenidors accessibles. Hi ha veïns que tenen dificultades a l’hora de dipositar la brossa als 

contenidors, els costa d’obrir la tapa del contenidor, poden ser persones grans amb dificultats, la 

proposta és que es pensi per un futur en introduir un model de contenidors accessibles. 

El regidor Gomar diu que no es poden fer inversions en aquest moment però que s’està treballant 

en noves maneres com per exemple xips, etc  

De totes formes podríem fer alguna prova pilot. 
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La segona qüestió és l’agrupació dels grups de contenidors. Hi ha un problema amb alguns veïns 

que se’ls ha canviat de lloc dels contenidors  i estan empipats. Per exemple al carrer Burriac 31.  

Se li respon que s’anirà a mirar i veure com solucionar-ho, 

 

El representant de l’Escola Camí del Cros intervé dient que a darrera del col·legi hi ha un espai 

per a gossos i cal facilitar papereres i/o contenidors adequats per les caques dels gossos ja que hi 

ha un volum important que passegen les mascotes. 

 

El senyor Domingo de la Ossa manifesta que li agradaria que el temps d’espera per la recollida 

de voluminosos sigui la de 48 hores tal i com es preveu, per tal d’evitar trastos al carrer. 

També pregunta sobre la campanya de conscienciació com es preveu fer. 

I finalment preguntar perquè fan pagar una taxa de brossa de 103€ als locals sense activitat sense 

tenir en compta els metres quadrats i el fet de no tenir cap activitat. 

 

El regidor Gomar respon que el càlcul de les necessitats pel servei de la brossa no va fer res en 

relació als locals. Però aquest és un tema que ho passarà al regidor Jerez, així com recomanar 

que comparegui en el consell per tal d’aclarir. 

 

Sobre la campanya, el senyor Campmajó diu que ha d’haver una campanya global i d’altres per 

seccions que ja estan dins el contracte amb càrrec a l’Ajuntament i que serà controlada des de 

l’Ajuntament. 

 

El senyor Antonio Ruiz, considera important el nou servei i els canvis introduïts. Al carrer 

Burriac, 31 hi ha un grup de contenidors que els veïns no estan d’acord en el lloc col·locats, els 

veïns volen protestar i organitzar-se perquè es treguin. 

El regidor Gomar li diu d’anar junts a mirar-ho i buscar la solució millor per a tothom d’una 

forma consensuada.  

 

El senyor Pedro Barroso, planteja diverses preguntes:  

 La nova taxa de brossa a locals sense activitat, si és un nou impost i si no es genera 

brossa no enten perquè s’ha de pagar.  

 El bufador del carrer si es creieu que és adequat 

 Persones d’altres municipis que porten la brossa a Mataró i la llencen aquí, demana 

control sobre aquestes persones.  

 Demana educació cívica amb una campanya i sancions 

Se li respon que es parlarà amb el servei corresponent per respondre al tema taxa de brossa a 

locals sense activitat. 

El regidor Gomar, diu que s’està estudiant per implantar en un futur el pago per generació de 

residus,  que així ho planteja Europa i haurem d’anar per aquest camí.  

 

El senyor Juan Flores, pregunta com s’haurà de treure la brossa, si en bosses, en contenidors o 

com. Perquè s’hauran de seleccionar els residus i qui ho pagarà.  

El regidor Gomar diu que això és pel “porta a porta”, s’està demanant ajuda a Europa, de 

moment es començarà per les urbanitzacions únicament. 
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Raquel Fernández, pregunta quines dades es demanaran a la persona que truqui pel servei de 

recollida de voluminosos a domicili. 

Se li respon que es demanarà quins mobles s’han de recollir, quants i en quin estat estan, ja que 

si són mobles en bon estat es podran reciclar. Així mateix es demanarà l’adreça, telèfon de 

contacte i una persona de contacte. Les empreses que faran aquest servei hauran de passar a 

l’ajuntament el funcionament i l’operativitat. 

 

El regidor Gomar s’acomiada dient que ell i els tècnics estan a disposició de tothom per explicar 

el que calgui. Per fer seguiment del contracte que se’ls  podrà demanar en el moment que sigui 

necessari. 

 

Punt 4.- Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del Consell Territorial ordinari 

del dia 11 de febrer de 2020 

S’aprova per unanimitat amb quòrum suficient 

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

dia 5 de juny  de 2020 

S’aprova per unanimitat amb quórum suficient 

Punt 6.- Seguiment dels Acords i/o demandes anteriors 

Les enviarem per correu electrònic. 

 

La Presidenta, regidora M. Betariz Delgado  informa que la Pista Coberta ja està en 

funcionament. Ara s’ està utilitzant per escoles i també algun club de la ciutat. En breu 

s’organitzaran visites amb entitats per poder-ho veure ja que no es pot fer inauguració pel tema 

Covid. 

Està previst en novembre convocar un nou Consell Territorial. 

 

La senyora Mercè Peña, fa referència a la sortida del pàrquing de la Ronda Josep Tarradellas que 

els cotxes ho fan en sentit contrari. 

La secretaria diu que ja es va respondre i que la policia anava passant i controlant que no es fés. 

Es reiterarà la incidència als agents i als policies de barri. Sobretot a l’hora d’entrada i sortida al 

col·legi Camí del Cros. 

 

Punt 7.- Precs i preguntes 

El senyor Javier Sánchez del campo, diu que a l’acta de febrer hi ha una pregunta de Pedro 

Barroso on plantejava posar el nom de Remigio Herrero a la nova pista coberta. Vol saber quan 

s’inaugurarà la pista i quins tràmits cal fer per posar el nom de Remigio a la pista. 

 

La Presidenta diu que no es pot fer una inauguració com ens agradaria. Es farà una primera visita 

de l’alcalde amb els portaveus i a partir d’aquí es faran visites amb les entitats. 

 

La secretària diu que en la sessió en que es va plantejar posar nom a la pista coberta i que va 

sortir el nom de Remigi Herrero es va considerar que es tractaria en un altre Consell on tothom 

que volgués pogués portar propostes de noms i exposar-les, debatre-les i consensuar ja que el 

tema requereix tractar-ho adequadament. Tenim previst, segons allò parlat amb la presidenta del 

consell de portar aquest punt en la propera ordre del dia del consell que farem al novembre.  
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El representant de l’escola Camí del Cros, recull com a punt pendent treballar els usos i 

remodelació de la zona del pàrquing Josep Tarradellas. 

Queda recollit en acta per quan els diversos serveis que intervenen puguin assistir a informar. 

 

S’acaba el consell a les 21.15 hores 

 

 

 
 

S’acaba la sessió a les 21.15 hores 

 

Mataró, 6 d’octubre de 2020 

 

Presidenta                                                                    Secretària  

Maria Beatriz Delgado Castro                    Àngels Castillo Campos 

 Acords i compromisos i/o peticions: 

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

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

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 

 

6 Demanar col·locar papereres i arranjar l’espai de darrera el col·legi Camí del Cros perquè 

els propietaris de gossos puguin fer un ús correcte 

7 Recordar al servei pertinent l’ incivisme dels vehicles que cometen la infracció de sortir per 

la part d’abaix del pàrquing de la Ronda Josep Tarradellas 


