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ACTA  DEL CONSELL TERRITORIAL ORDINARI DE CERDANYOLA  

Número sessió: 48  (Telemàtica) 

Caràcter: ordinari 

Data: 18 de novembrede 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  Fernández) 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 

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

Grup Municipal C’s  (Emilio Fonseca Borreguero) Vocal 

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

As. Cultural de Cerdanyola (Pedro Barroso) Vocal 

AMPA Escola Camí del Cros (Mercedes Peña) Vocal 

Ciutadana a títol individual (Cecília Roncero Nieto) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Salvador Herraiz Moya) Vocal 

AAVV de Cerdanyola (S.LL) Vocal 

Maria Beatriz Delgado Castro Presidenta 

Àngels Castillo Campos Secretària  

 

També assisteixen: 

Laura Seijo Regidora delegada de Benestar social  

i Promoció de la salut 

 

Lídia Perez Cap de servei de Mobilitat  

Laia de Balanzó Cap Secció de Ciutadania i Convivència  
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Jose Manuel Latorre Garcia Agent  

 

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 

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 

Casa de Andalucía Vocal 

Grup Municipal ERC (Eusebi Vidiella) Vocal 

Associació Gent Gran Cerdanyola (Juan Flores Crespo) Vocal 

Grup Municipal Junts x Mataró Vocal 

 

Assisteixen com a públic: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Antonio Fernández Neila Particular /Públic 

Mavi Fernández Particular /Públic 

Yoli López Particular /Públic 

Elida Rodríguez Particular /Públic 

 

Ordre del dia: 

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

ordinari del dia 6 d’octubre de 2020 

2. Temes de mobilitat en el barri 

3. Informe dels Agents de Convivència 

4. Seguiment dels Acords i/o demandes anteriors 

5. Precs i preguntes 

 

 



CSV (Codi segur de verificació) IV7GY6II2F4PX2ZKZVETOICCO4 Data i hora 25/11/2020 16:10:53

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/IV7GY6II2F4PX2ZKZVETOICCO4 Pàgina 3/10

  

 3 

 

Desenvolupament del consell: 

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

La secretària explica que una vegada més ens reunim per celebrar 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. 

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

d’una mà. 

Informa que els Consells Territorials són públics i pot accedir qualsevol ciutadà/na que ho 

demani, qui tindria veu però no vot. Avui és el cas que ho han demanat quatre persones, que 

anomena: Antonio Rodríguez Neila, Mavi fernández, Yoli lópez i Elida Rodríguez. 

 

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 regidora delegada de 

Benestar social i Promoció de la Salut, la senyora Laura Seijo per tal d’informar de la situació 

sanitària a Mataró a conseqüència de la Covid-19. 

A continuació presenta als tècnics/es que assisteixen per donar resposta a diversos temes. Per 

això presenta a la cap de mobilitat, Lídia Pérez, a l’Agent Latorre i la cap de secció de 

Ciutadania i Convivència, Laia de Balanzó. 

 

La regidora Laura Seijo, es presenta i vol compartir dades de Salut Covid de la nostra ciutat i 

explicar les mesures per tenir cura. Diu que estem en una segona onada, que esta sent dura tot i 

estar millor preparats. La corba va baixant, però la ciutat de Mataró hem tingut 15 persones 

difuntes en una setmana i això és molt dur. Els Hospitals totalment plens, hem hagut de deixar 

de fer serveis habituals per dedicar-nos a malats de Covid. Ara ja s’ha pogut tancar una planta de 

Covid habilitada expressament. Ara hi ha 97 persones ingressades per Covid de les quals 19 

estan a l’UCI. S’ha hagut d’ampliar fins a 22 els llits de les UCIS. Estem encara amb nombres 

importants. Hem d’anar molt en compte. Estem millor però no estem be. Risc de rebrot superior 

a 200 és un risc molt alt. Ara estem a 441, hi ha hagut moments que em superats els 2000. El risc 

de transmissió és de 0,74 en aquests moments, estem baixant el nivell. 

Entre el 8 i el 14 de novembre hem tingut 300 persones positives. Les dades del barri de 

Cerdanyola són les del cap Ronda Cerdanya i Cap Gatassa. Ronda Cerdanya no hi ha hagut uns 

pics super importants, en el cap Gatassa sí que ens van preocupar, ens van posar en un rebrot de 

1067 i actualment estem al voltant de 700. 

La regidora es posa a disposició de qualsevol pregunta. 

 

Javier Sánchez del Campo, l’AV havia sol·licitat posar una carpa en la plaça Illa Cristina per 

fer PCR`s i no ens heu contestat.  

La regidora Bea Delgado pregunta on va enviar la instància.  

Ho va fer a un lloc genèric. 

 

Sílvia Llanto, agraeix les dades. Pregunta quines mesures s’han posat tenint en compte les 

característiques del barri de Cerdanyola. 

 

La regidora Laura Seijo, diu que estan coordinats amb el servei català de la Salut que és qui 

pren les decisions. Se’ls va demanar que al CAP de  Rocafonda  volia desglossar el servei i per 

això se’ls va facilitar un altre espai.. El CAP de la Ronda Prim que és qui centralitza està buscant 

un altre lloc. Però és el CatSalut qui ens demana els espais. 
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Li dóna resposta a una sol·licitud sobre les treballadores familiars del S.A.D. amb la idea de fer-

les les proves PCR en tornar de la feina. Comenta que li va semblar  molt greu que no es fessin 

proves, ho van traslladar al Servei Català de la Salut i a partir d’aquesta setmana es comencen a 

fer PCR,s. a aquest col·lectiu de treballadores. 

 

Javier Sánchez del Campo, diu que la seva instància ha anat a una instància genèrica, ho 

reenviarà  a la secretària per tal que investigui. 

Aprofita per demanar que el Consell Municipal de la Salut es reuneixi ja que fa temps que no ho 

fa. 

La regidora Seijo, diu que no li ha arribat cap instància. Sobre la carpa a Illa Cristina, indica que  

les determina el Servei Català de la Salut en funció dels casos que hi hagi. S’han fet en el Mataró 

Park i dos instituts. 

 

Nosaltres van demanar fer-ho en els barris de Cerdanyola i Rocafonda però el Servei Català de la 

Salut no ho ha cregut necessari. 

 

Hi ha diferents consells en la ciutat que cal ordenar. Es volen estructurar els consells i sobretot 

aquells relacionats amb la Salut però ens va agafar la pandèmia pel mig i no ens ha deixat fer-ho. 

No ho hem oblidat, estem de nou pensant que potser a principis de l’any vinent podrem fer-ho. 

S’acomiada agraint que si li hagi convidat i es posa a disposició per qualsevol cosa que es 

necessiti. 

 

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

ordinari del dia 6 d’octubre de 2020 

S’aprova per unanimitat. 

 

2. Temes de mobilitat en el barri 

La secretària fa una breu introducció explicant que en diverses ocasions s’ha comentat que hi ha 

carrers al barri on la mobilitat per la situació d’aparcaments dels vehicles i altres 

característiques, crea problemes als vianants, s’ha parlat de forma generalitzada. Però recentment 

hem rebut un document amb concreció de fets i de carrers que serien susceptibles de millora, 

aquest document el va remetre en David Trujillo que és membre del consell i que avui assisteix a 

la sessió.  

D’altra banda, també algun membre havia expressat  queixa sobre la zona de Carga i Descarga 

situada al lateral de la Plaça Illa Cristina on estacionen vehicles de tota índole i existeix la queixa 

de la cafeteria que fa cantonada amb Puig i Cadafalch que sovint els seus proveïdors no troben 

l’espai buit. Per això, es demanava també la necessitat de crear zones D.U,M. (Distribució 

urbana de mercaderies). Per parlar de totes aquestes preocupacions i possibles millores s’ha 

convidat a la cap del servei de Mobilitat. 

 

La cap de Mobilitat, Lídia Pérez comença explicant les zones DUM. En la Riera ja s’ha 

començat a implementar. Aquestes zones estan pensades per fer ús professionals de distribució. 

Funcionen de les 8 del mati a les 8 de la tarda. El temps de durada és de ½ hora amb distintiu 

horari i de dilluns a dissabte. Els diumenges no funcionen. Altres zones definides com zones 

DUM, que abans eren de CiD exclusives per professionals les hem reconvertit, en zones  DUM, 

són: una situada al Miquel Biada, a Alfons X i a la Plaça Cuba, aquesta excepcionalment és de 

24 hores. 

Zones DUM és perquè tenim de referència la piràmide invertida de la circulació, de manera que 

els vianants són els qui cal protegir, després bicicletes, patinets, etc i els tercers serien els 

distribuïdors de mercaderies per tal de tenir garanties que els comerços són abastats 

correctament. Després tenim el bus i el vehicle privat. 
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S’ha començat a la Riera pel Pla d’Impuls i calia que hagués un espai de distribució. Hi havia 

zones que feien la tasca de zones DUM però no estaven catalogades. 

S’ha començat per aquest entorn però la idea és implementar a les zones de rodalies de la ciutat. 

La vostra ubicació demanada no ens sembla malament i es traslladarà al regidor. 

Es treballa amb PUMSA per fer reserva d’aquestes zones i que els professionals tinguin 

garantida la seva zona de distribució. 

 

Pren la paraula David Trujillo, explica que va fer un correu descrivint els problemes que hi ha 

a la zona per on ell viu i es mou. El contingut és el següent: 

 

- “Carrer de Vitòria: Aparcamiento sobre la acera en ambos laterales. Sin espacio suficiente 

para la circulación de viandantes (el aparcamiento no cumple la normativa actual de la 

ciudad), y dificultando gravemente la circulación de personas de movilidad reducida o 

incidencia. Ocupación de los espacios reservados y accesos por parte de los 

vehículos relacionados con el comercio. Calle importante de paso para acceder a la zona 

escolar del barrio.  

 

- Carrer de Rosselló: Invasión continua de los espacios por parte de la actividad comercial de 

la calle, principalmente por los vehículos / camiones de los locales comerciales. Hasta antes de 

las nuevas medidas del Covid19, se ocupaba también los espacios con paradas delante de los 

negocios. Calle de uso principalmente por viandantes, gran número de transeúntes a pie todos 

los días de la semana. Calle de gran actividad comercial, que afecta al aparcamiento y la 

circulación de calles colindantes. Calle importante de paso para acceder a la zona escolar del 

barrio. Sin cumplimiento de las normas de estacionamiento supuestamente regulado con horario 

y bloqueo de acceso por pilonas (los coches acceden contradirección a través de otras calles, la 

pilona no es un elemento suficiente para el control de acceso, etc). Falta de consideración de 

esta calle como un eje principal del barrio y adecuación para la gran actividad diaria 'que 

realmente ocurre'.  

 

- Carrer de Sicilia: pequeña calle donde se implica la circulación a pie de viandantes y de 

vehículos que quieren acceder a la zona comercial. Por la distribución de este pequeño tramo el 

aparcamiento no permitido pero que se realiza igualmente, la velocidad de los coches que 

acceden y el paso de viandantes, lo convierte en una zona peligrosa de paso.  

 

- Carrer Mallorca: utilizado como zona de aparcamiento (no permitido) de gente que quiere 

acceder a la zona de paso y vía alternativa de paso ya que, 'en teoría el acceso a Calle del 

Rosselló está bloqueado por pilona' (no cumple siempre horarios y normativa establecida para 

esta calle). 

 

- Carrer Jaume I: calle muy concurrida por vehículos que buscan acceder a la Calle del 

Rosselló por la actividad comercial. Problemas de falta de regulación del aparcamiento 

existente. No existe suficiente rotación de vehículos durante el horario diurno, necesario por la 

gran actividad de la zona. Los vehículos utilizan esta calle para acceder en contra dirección a 

Calle del Rosselló para descargar mercancías o comprar en los negocios.  

 

  - Carrer Moncada: calle muy concurrida por vehículos que buscan acceder a la Calle del 

Rosselló por la actividad comercial. Problemas de falta de regulación del aparcamiento 

existente. No existe suficiente rotación de vehículos durante el horario diurno, necesario por la 

gran actividad de la zona. Los vehículos utilizan esta calle para acceder en contra dirección a 

Calle del Rosselló para descargar mercancías o comprar en los negocios.  

 

- Avd. Gatassa, tramo Parc de Cerdanyola: Este tramo perimetral del parque es una vía de 

acceso principal al mismo, de uso por las familias como camino escolar, con obstáculos en 
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algunos tramos, acceso al parking, aparcamiento y emplazamiento de problemática zona de 

basuras (contenedores). Todos los motivos listados hacen que se convierta en un paso 

complicado, con muchos obstáculos y peligros y con una importante falta de cohesión entre los 

diferentes elementos comentados. 

 

A la vez, me gustaría proponer que se tuvieran también los puntos de recogida de basuras que 

existen y donde están situados. Estos ocupan en muchas ocasiones importante espacio de las 

aceras, bloquean o redirige de forma directa el paso de los viandantes también, convirtiéndose 

en un tema importante a tener en cuenta en zonas del Barrio de Cerdanyola”.  

 

Lídia Pérez, en relació a les pilones del C. Rosselló s’està en espera de reposar-les. La 

indisciplina és complicat gestionar-la. Demana que es truqui a la Policia local quan es vegin 

actuacions incorrectes. Els carrers de l’entorn de Rosselló, potser caldria parlar més entre tots. 

Potser aniria be posar aparcament de rotació. Valoreu la necessitat d’aquesta rotació. En quant a 

les voreres, la llei d’accessibilitat marca una mida, n’hi ha moltes que no compleixen, les que es 

fan noves ja es te en compte, però les anteriors les anirem d’anar adaptant a la normativa. Pel 

que fa a la CiD del Bon Àrea es pot plantejar si la zona DUM proposada de Illa Cristina donaria 

l’abast. 

Mercè Peña, parla sobre el pàrquing de Josep Tarradellas, que hi ha cotxes abandonats i els 

contenidors estan situats enmig i dificulten el pas, a banda de estar sempre plens. 

Se li respon que en breu es farà una actuació important per tal de solucionar-ho en la mesura del 

possible. Aquesta actuació serà a l’endemà d’aquest consell. 

Pedro Barroso, fa referència als guals que ja no s’utilitzen per tancar vehicles perquè els 

propietaris no hi son. Demana resposta. D’altra banda, suggereix que es faci un estudi del 

Passatge Torre Palauet ja que cada dia hi ha una afluència de cotxes que crea problemes de 

circulació. És un carrer molt estret, cal fer moltes maniobres, possiblement amb un canvi de 

direcció se solucionaria, potser amb un carril d’una sola direcció. Una altra qüestió és que hi ha 

semàfors que es posen verds pels vehicles i pels vianants al mateix temps en el següent. 

Tema pàrquings que s’han fet en locals resulta que s’ha canviat la normativa i actualment no 

permet fer-los de la mateixa manera. 

Lídia Pérez, diu que el temes de normatives està per sobra de mobilitat. Sobre el tema dels guals 

hi ha inspectors que van mirant per saber si no estan en ús i tractar de donar-los de baixa si 

s’escau. 

Salvador Herraiz, reitera problemàtica del carrer Rosselló. Demana control si ara s’obren les 

restriccions. 

David Trujillo, pregunta sobre el carrer Rosselló. Des de illa Cristina fins a R. Berenguer hi ha 

una pilona per pujar al C. Rosselló, al mig del carrer Rosselló hi ha dues pilones fitxes obstruint 

el pas dels vehicles. A la pilona d’abaix no li troba el sentit.  

La cap de mobilitat ho estudiarà i respondrà. 

Domingo de la Ossa, reitera tema guals obsolets, però també tenir en compte reserves 

d’estacionaments per a persones discapacitades que ja no hi son. Caldria fer un seguiment i treu-

re-les. 

Lídia Pérez, explica que cada any fan consulta al padró per saber les  possibles baixes. Estem 

endarrerits per la Covid però a principis d’any calculem que ens podrem posar al dia. 

Mavi Fernández, és afectada per zona de reserva que ja no existeix i que ha demanat que se 

retiri la senyalització i es doni de baixa. Està situada al carrer Carlemany. 

El regidor Ricis, sobre les pilones del carrer Rosselló explica que per tal que els vehicles puguin 

entrar al carrer Montcada és el motiu de la primera pilona. Les dos pilones de més amunt, al mig, 

son perquè els vehicles entrin per Jaume i perquè no es converteixen en una gran pas de 

circulació amb excessiva afluència. 

David Trujillo, pregunta si no seria més fàcil accedir a Montcada des del carrer València. Se li 

respon que crearia un altre problema més amunt, no solucionarem el problema. 
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Antonio Ruiz, parla de les carreres dels qui porten patins per les voreres, es fan competicions, 

etc. i els vianants tenen por de ser agredits. 

Lídia Pérez, informa que la normativa està a punt de sortir. Fa pocs dies hi ha hagut un altre 

canvi al qual ens hem hagut d’adaptar, la setmana passada justament, s’entén la necessitat, i 

nosaltres són els primers a tenir-la quan abans millor. 

La presidenta agraeix la presència de la cap de mobilitat. 

També s’acomiada la Lídia Pérez donant les gràcies per haver-la convidat, explica que els canvis 

de millora de la circulació es farà als barris i no tan sols al centre. Demana una mica de paciència 

que s’estan intentant posar al dia en totes les accions. 

 

3. Informe dels Agents de Convivència 

Laia de Balanzó, cap de secció de Ciutadania i Convivència exposa un power point en pantalla 

per explicar el resum de la memòria de la feina feta per les Agents de Convivència des del mes 

de juny fins a setembre. 

Explica que aquest estiu van poder aconseguir tirar endavant aquest projecte de intervenció a 

l’espai públic des del punt de vista convivencial. Hi ha hagut altres agents al carrer a causa de la 

Covid. Es van contractar quatre persones, dues per Rocafonda i dues per Cerdanyola. Amb 

l’objectiu de treballar la convivència a l’espai públic, crear vincles, informar, observar 

incidències i traspassar-les, derivació de queixes i necessitats, observació de conflictes per poder 

traslladar i resoldre’ls. 

Informa de les dades que queden recollides en el power point que adjuntem a l’acta. 

 

S’obre un torn d’intervencions. 

Salvador Herraiz, sobre fer una campanya de coordinació no s’ha mencionat les escoles. 

Pregunta si està previst. 

Laia respon que han de ser presents, són un col·lectiu que sempre s’hi treballa, incloent a les 

famílies. 

Javier Sánchez del Campo, diu que el informe coincideix amb els anàlisis que es feien des de 

l’AV de Cerdanyola. Ara be, ara què? Perquè el document no pot quedar en quelcom teòric. I cal 

posar eines per solucionar els problemes detectats. Demana a la Presidenta del consell recollir 

les propostes i realitzar-les. 

La Presidenta del Consell Territorial expressa que és evident que se treballarà sobre allò que 

s’ha trobat i que cal millorar. 

Antonio Ruiz, valora positivament la feina feta. Expressa que la solució està entre tots i totes. 

Raquel Fernández, agraeix la feina feta. Diu que les actuacions a nivell informatiu són 

insuficients ja que caldria analitzar quin punt d’efectivitat te la informació des del centre cívic. 

Potser en aquest centre cívic caldria tenir un punt específic per donar informació ja que l’OFIAC 

es dedica a fer tràmits en gran part. Reclama que l’OFIAC no deixi de ser un punt informatiu. 

Sílvia Llanto, pregunta en què mesura estan desatesos els infants. Si s’envia informe a serveis 

Socials. Se li contesta que són menors de dotze anys amb menors més petits a càrrec. Això és un 

element que anys enrere no preocupava però ara es considera que menors sols a partir de les nou 

del vespre no es poden deixar desemparats al carrer. Hi ha hagut casos derivats a S. Socials, i/o 

s’ha parlat amb les famílies. Es un tema de corresponsabilitat. 

Laia agraeix que se l’hagi convidat i s’acomiada. 

 

4. Seguiment dels Acords i/o demandes anteriors 

La secretària llegeix els acords anteriors i explica les respostes, que són: 

 Acords i compromisos i/o peticions de la sessió del CT del dia 6 d’octubre de 2020. 
 

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

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 

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: 

Es va concertar una visita al carrer Burriac, número 31 el dia 13 per tal de consensuar la 

millor solució. Reunió FETA amb el cap de Servei d’Espais Públics. 

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

Tarradellas. 

Resposta: 

Es va fer reunió el dia 28 d’octubre amb diversos serveis acordant actuacions puntuals: 
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5. Precs i preguntes: 

Mercè Peña, informa que han trencat dues finestres de l’escola Camí del Cros. Demana alhora 

més vigilància a la part de darrera. Fa referència als últims incendis del pàrquing. La Presidenta 

contesta que s’hi està a sobres i la Policia Local està fent la feina que li correspon per aquest cas. 

Quan als vehicles abandonats, cal fer un seguiment, no es pot treure sense més ja que el vehicle 

te un propietari. 

Salvador Herraiz, demana que en el proper consell un informe dels vehicles abandonats al barri  

I quina actuació municipal es porta a terme per enretirar-los. 

Sílvia Llanto, comenta sobre les dones que pateixen maltractament i les que sol·liciten asil, és a 

dir, cases d’acollida, perquè s’envien a vegades fora de Catalunya. Que les dones es quedin al 

més a prop possible del lloc on viuen habitualment. 

Se li informa de reenviar-li la resposta donada per la cap de servei en consell anterior sobre la 

mateixa temàtica. 

Mavi Fernández, sobre el pàrquing Josep Tarradellas remarca que es tingui molt en compte la 

sortida per la part d’abaix i que està prohibit, ja que només és d’entrada. 

Pedro Barroso, pregunta si està previst asfaltar la zona del pàrquing Josep Tarradellas. Se li 

contesta que a principis de novembre es va actuar tapant forats. S’enviaran fotografies de la feina 

feta.  

Intervé Emilio Fonseca indicant que en aquest sentit la zona està malament, els forats són 

importants. 

Javier Sánchez del campo, pregunta per quan es posaran plaques solars en el Poliesportiu de 

Cerdanyola. Sobre l’onada d’incendis en el barri vol saber si s’està fent alguna cosa per aturar 

aquest fet. 

La Presidenta, diu que les plaques estan previstes, pero no te el calendari per dir data exacte 

que les instal·laran. 

Sobre els incendis, la Policia Local ha obert una investigació. 

tapar forats de la calçada, instal·lar algun tipus de barrera o indicació a la part d’abaix per 

impedir la sortida de vehicles. Així mateix des del govern s’està treballant amb diversos 

serveis per fer una actuació integral de la zona. 

Demà mateix comença una actuació de neteja de tota la zona que durarà cinc setmanes, es 

farà per parts, traient els vehicles, informant al veïnat i traslladant els vehicles abandonats a 

una zona separada. Es revisarà si també es pot pintar el terra per visualitzar els aparcaments 

i tapar el màxim de forats de la calçada.  

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

propers consells. 

Resposta:  
En un proper consell per tal de deicar el temps que requereix el tema. 

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

Resposta: 

(s’adjunta al correu amb els acords d’aquest consell, - Enviat el dia 9 d’octubre) 

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 

Està previst. 

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 

Resposta: 
Des del servei de la Policia Local agraïm la informació facilitada, a la vegada que 

l'informem que s'intentarà augmentar la vigilància policial a la zona per tal d'evitar aquestes 

infraccions. Es planifica posar algun tipus d’element que obstaculitzi la sortida dels 

vehicles. 
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. 

 

S’acaba el consell a les 21.45 hores 

 

 

 
 

 

Mataró, 18 de novembre de 2020 

 

Presidenta                                                                    Secretària  

Maria Beatriz Delgado Castro                    Àngels Castillo Campos 

 Acords i compromisos i/o peticions: 

1 Revisar instància AV de Cerdanyola enviada a salut pública demanant posar carà per fer 

PCR,s a la Plaça Illa Cristina 

2 Traspassar la sol·licitud de fer reunions des del Consell Municipal de la Salut Pública 

3 Enviar l’Informe/memòria de les Agents de Convivència durant l’estiu 

4 Demanar que les OFIAC,s no deixin de ser un punt informatiu eficient 

5 Demanar un Informe dels vehicles abandonats al barri i quines actuacions es fan per 

enretirar-los 

6 Enviar a Sílvia Llanto la resposta de la Cap del servei de Igualtat sobre les cases d’acollida 


