CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT – Acta

Número sessió: 03-2021
Caràcter: ordinari
Data: 20 de juliol de 2021
Hora: 19.00 h
Lloc: format virtual
Hi assisteixen:
Regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició Ecològica / Cultura

President

Grup Municipal PSC-CP

Vocal

Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Serra de Marina

Vocal suplent

AMPA Institut Thos i Codina

Vocal

Col·legi d’Aparelladors de Barcelona

Vocal

Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)

Vocal

Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques (SPAS)

Vocal

Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs-Esmandies

Vocal

Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample

Vocal

Tècnica del Servei de Desenvolupament Sostenible

Secretària

També hi assisteixen:
Cap de l’Àrea de Qualitat Urbana

Convidat

Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic

Convidat

Adjunta a gerència d’Aigües de Mataró

Convidada

Directora d’Àrea Energia i TubVerd d’Aigües de Mataró

Convidada

Responsable Unitat de Residus i Neteja Viària

Convidat

S’excusen:
Tecnocampus
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
No assisteixen:
Grup Municipal Junts per Mataró
Grup Municipal En Comú Podem Mataró
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Grup Municipal ERC-MES-AM
Grup Municipal Ciutadans
Unió General de Treballadors (UGT)
Unió de Pagesos
Associació d’empresaris de gènere de punt de Mataró i Comarca (ASEGEMA)
Associació empresarial d’instal·ladors d’electricitat, fontaneria i afins de
Mataró
Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM)
Associació Negoci i Empresa Mataró (NEM)
AV de Pla d'en Boet - El Rengle
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró
Ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió.
2. Pla director del Tub verd.
3. Nou servei de recollida de voluminosos.
4. Suport retirada fibrociment a Mataró.
5. Informació general.
6. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
S’inicia la sessió a les 19.07h i, amb l’acord dels assistents, es deixa per tractar el primer punt de l’ordre
del dia després de la presentació del Pla director del Tub verd.
2. Pla director del Tub verd.
El President dóna la benvinguda als assistents i la Secretària presenta a l’adjunta a gerència i a la
Directora d’Àrea Energia i TubVerd d’Aigües de Mataró, que presentaran aquest punt de l’ordre del
dia.
L’adjunta a gerència d’Aigües de Mataró pren la paraula i informa que al setembre esdevindrà la gerent,
amb la jubilació de l’actual. Tot seguit contextualitza aquesta instal·lació de ciutat i passa la paraula
Directora d’Àrea Energia i TubVerd, que fa la presentació d’aquest projecte, amb el suport d’un Power
point.
El Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic, fa 3 puntualitzacions durant la
presentació: ho assimila a un gran radiador a nivell de ciutat, amb canonades d’anada i de tornada;
destaca la importància de les garanties de seguretat que ofereix aquest sistema, al no haver-hi calderes; i
puntualitza que l’intercanvi és d’energia per contacte i que no hi ha intercanvi de fluids.
El President, finalitzada l’exposició, informa que se’ls trametrà la presentació a tots els integrants del
Consell i tot seguit obra un torn de preguntes.
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L’adjunta a gerència d’Aigües de Mataró també convida als assistents a fer una visita de les
instal·lacions.
La Secretària, sense que hi hagi preguntes, agraeix la presentació i acomiada a les dues representants
d’Aigües de Mataró.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió.
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
3. Nou servei de recollida de voluminosos.
La Secretària dóna la benvinguda al Responsable Unitat de Residus i Neteja Viària que fa la presentació
d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el suport d’un Power point, i tot seguit obra un torn de preguntes.
El representat de l’OCUC planteja dues preguntes: 1) El percentatge de recuperació del 6% qui l’ha
marcat ? és una oferta de l‘empresa ? podria ser més alt ?; 2) Els beneficis de la recuperació de la botiga
qui se’ls queda ?
El Responsable Unitat de Residus i Neteja Viària, en relació a la pregunta 1), respon que aquest
percentatge l’ha posat l’empresa. Aclareix que aquest percentatge hagués estat objecte de valoració de
les ofertes, però que només s’hi ha presentat Solidança que n’ha resultat l’adjudicatària. Afegeix que
per les referències que tenen aquest percentatge és correcte, que l’empresa el justifica en la seva oferta i
que més alt no hagués estat creïble. Explica que en el cas de l’experiència de Pamplona, que varen
visitar, era d’un 7-8% de retorn al mercat, a banda de la recuperació de materials.
En relació a la 2) pregunta, contesta que inicialment la botiga estava prevista al Consorci perquè es
preveia anar en paral·lel, però que a l’haver-se endarrerit, mentre no obrin aquesta botiga, anirà
directament a les botigues de Solidança. Acaba dient que acabarà sent estalvi o menys despesa de
tractament al Consorci.
El President puntualitza que a nivell econòmic el seleccionar millor comporta menys tones que aniran al
Consorci. Afegeix que a la llarga hi haurà dos preus per accedir al Consorci, segons l’estat dels residus.
El representant del de l’Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample explica que el fracàs
en la recollida a domicili anterior fou l’amplitud de la franja horària; pregunta quina durada tindrà el
servei.
El Responsable Unitat de Residus i Neteja Viària respon que a banda de l’horari també es va retallar en
recursos i que ara es disposarà de 3-4 hores al matí i també a la tarda. No serà tot el dia, però els
usuaris/àries podran escollir.
El President afegeix que també es tracta d’un tema de recursos, perquè aquests no són infinits.
El representant del de l’Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample pregunta com anirà el
preu de la recollida de comercials.
El Responsable Unitat de Residus i Neteja Viària contesta que s’iniciarà al Centre i que s’anirà estenent
a la resta de la ciutat i que això acabarà comportant una modificació de la taxa, anant cap a cost per
generació (de la mateixa manera que els veïns i veïnes). Afegeix que en el cas dels comercials és més
delicat perquè es tracta d’un canvi molt important; la idea és que aniran pagant menys quan més
utilitzin el sistema de recollida selectiva porta a porta municipal.
El representant del de l’Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample explica que en
l’anterior Consell, en relació a les bonificacions per l’ús de les deixalleries, es va dir que tot continuava
igual però que ara mateix els usos realitzats no es visualitzen.
El Responsable Unitat de Residus i Neteja Viària respon que efectivament s’han recuperat les
bonificacions però que encara no està automatitzat (només fins a desembre de 2020). S’havien tret
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inicialment, a principi d’any, pels nous serveis, però com que tot s’ha endarrerit s’ha tornat a les
bonificacions que es tenien, però que aniran encaminades al pagament per generació. Afegeix que tenen
pendent d’actualitzar el web perquè entrin els serveis fets i també la modificació de les Ordenances
Fiscals amb caràcter retroactiu per aquest any.
El representant del de l’Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample pregunta si ja han
començat alguns dels serveis nous, perquè ja ha vist alguns nous vehicles.
El Responsable Unitat de Residus i Neteja Viària respon que ha començat el servei de neteja viària.
El representant del de l’Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample exposa que va
identificar un servei de buidatge d’una paperera que va trigar 8 minuts.
El Responsable Unitat de Residus i Neteja Viària contesta que potser responia a una sol·licitud d’App i
en aquestes ocasions s’alenteix perquè requereix foto ...
La representant de l’AMPA Institut Thos i Codina manifesta que es recull la matèria orgànica a les 7-8
de la tarda i això implica que les aportacions del vespre queden allà moltes hores.
El Responsable Unitat de Residus i Neteja Viària respon que cal canviar-ho i passar-ho a la nit, però
també avança que igualment hi haurà queixes. Explica que la matèria orgànica no es recull diàriament,
sinó dia sí / dia no, ja que els contenidors tampoc s‘omplen com seria desitjable.
4. Suport retirada fibrociment a Mataró.
La Secretària explica que aquest punt de l’ordre del dia s’ha inclòs a petició del representant de
l’OCUC. Tot seguit li dona la paraula.
El representant de l’OCUC explica que li han arribat diverses preguntes de veïns i veïnes en relació a
aquesta problemàtica i que tot seguit posarà en antecedents el que s’ha fet a Mataró. Exposa:
Al novembre del 2016 l’Ajuntament va aprovar una Resolució en la qual es va acordar:
“Primer. Elaborar un cens d’instal·lacions d’amiant a la ciutat.
Segon. Posar en marxa un pla d’acció per identificar i retirar l’amiant que pugui estar instal•lat
als edificis públics municipals.”
En el Ple municipal de juliol del 2018 el regidor Sr. Vadell va dir:
“Tenim identificats 11 edificis municipals.
Es va substituir la coberta del gimnàs de l’escola Angela Bransuela.
Les actuacions programades són: retirada i substitució de la coberta de l’edifici del Carreró de
162m2 i una inversió de 23.300€.
Les actuacions pendents de programar són: resta d’instal·lacions valorades en 1.500.000€ en un
temps de execució de 4 anys.”
Al juny de 2020 es va aprovar un Manifest amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient en el
qual es deia que s’havia de: ”Planificar la retirada de l’amiant en les cobertes dels equipaments
municipals i incentivar la retirada del fibrociment en cobertes d´edificis de titularitat privada.”
Al juliol de 2020 la Diputació de Barcelona obre una línia d’ajuts per a la recollida de l'amiant a
les deixalleries i al mateix temps la Generalitat va aprovar el Pla Nacional per eliminar l'amiant
a Catalunya.
Al setembre de 2020 el Ple va aprovar una altra resolució sobre la qualitat de l’espai públic on
es deia: ”fer seguiment de les propostes d’àmbit urbà aprovades en els diferents plens de la
nostra corporació, com fer un cens de les infraestructures amb amiant.”
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Al maig del 2021 el Gobierno va remetre a les Cortes Generales el Proyecto de Ley de residuos
y suelos contaminados en el qual s’insta als ajuntaments a elaborar un censo de instal·lacions i
emplaçaments amb amiant incloent un calendari que planifiqui la seva retirada abans de l’1 de
gener de 2023.
Però queden pendents els edificis d’habitatges privats; la retirada de teulades, canonades i
dipòsits d’aigua de fibrociment dels quals té un cost excessiu per les famílies.
Per tot l’exposat la proposta és que el tema de l’amiant entri en l’agenda política del Govern
municipal per tal que s’elabori ben aviat el cens d’edificis privats amb amiant i un calendari de
planificació per la seva retirada.
El representant de l’OCUC afegeix que els cens d’equipaments municipals és d’11 però que es
desconeix l’envergadura dels privats. Sol·licita al regidor que prengui en consideració aquesta proposta
i que es posi en marxa perquè també és un tema de salut pública ja que les fibres contaminen i són
cancerígenes.
El Cap de l’Àrea de Qualitat Urbana pren la paraula i respon en tant que cap de l’Àrea que inclou
Equipaments municipals i Salut Pública, ja que el regidor està atenent una trucada urgent. Explica que
en aquests moments en equipaments municipals està bastant controlat, que ja s’ha retirat alguna cosa i
que el proper serà l’Eusebi Millán. En relació als privats explica que s’està elaborant el Pla de Salut i
que conjuntament amb Habitatge s’està estudiant com fer el cens en edificis privats; afegeix que
s’inclourà com un aspecte de salut ambiental dintre del nou Pla de Salut. Explica que s’ha contactat
amb Badia del Vallès, on pràcticament el 100% dels habitatges tenen amiant, que han rebut ajut de la
Generalitat; se’n farà seguiment per veure com canalitzar les ajudes de la Diputació i la Generalitat.
Explica que una altra possibilitat són els fons Next Generation, que tot i que inicialment són d’energia,
podria incloure’s les cobertes com a envolvent. Acaba l’explicació constatant que aquest tema està en
l’agenda política i social; que en els municipals ja s’hi està treballant i que els privats s’inclouran en el
Pla de Salut.
El representant de l’OCUC agraeix l’explicació donada.
El Cap de l’Àrea de Qualitat Urbana puntualitza que aquest serà un treball important i avança que
caldrà articular i treballar conjuntament amb els agents del territori perquè ningú quedi fora dels ajuts i
tothom col·labori en la realització dels inventaris als barris. Posa l’exemple de la dificultat d’ubicar
dipòsits d’aigua en propietats molt fragmentades, i demana la col·laboració de les associacions de veïns
quan arribi el moment.
5. Informació general.
El Cap de l’Àrea de Qualitat Urbana explica que en la recent visita del director de l’Agència de Residus
de Catalunya en motiu de l’atorgament d’una subvenció de gairebé 3,5M d’euros per impulsar
actuacions innovadores en la recollida selectiva, també va informar d’una nova convocatòria per
incrementar la recollida selectiva adreçada tant a Ajuntaments com a comunitats privades. Explica que
l’Ajuntament s’hi presentarà amb projectes que no s’invalidin per l’actual subvenció i que també s’està
pensant en col·laboracions amb el sector privat; que s’intentarà anar a màxims (un milió d’euros) i
anima a les entitats privades a presentar-se a aquesta convocatòria.
6. Precs i preguntes.
El representant de l’SPAS manifesta que ha trobat molt interessant la sessió i pregunta si Mataró té
previst distribuir electricitat, com l’Ajuntament de Barcelona.
El Cap de l’Àrea de Qualitat Urbana especifica que aquesta resposta requeriria de molt de temps, però
explica, resumint, que les administracions disposen de diferents models per a subministrar energia més
barata des de l’àmbit públic. Afegeix que en el cas de Mataró es va valorar i desaconsellar aquest
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sistema i que s’ha optat pel de les comunitats energètiques. Explica que aquest és un model alternatiu i
que és una figura jurídica que ja funciona al Nord d’Europa, promovent l’autoconsum compartit. Es
preveu instal·lar plaques fotovoltaiques en cobertes municipals; l’energia produïda abastarà a
l’equipament i es compartirà l’excedent amb llars que pateixen pobresa energètica. Informa que també
s’oferiran sostres a privats per instal·lar i compartir energia entre privats, en règim de concessió
administrativa. Puntualitza que aquest sistema és més barat que distribuir kW com fa Barcelona
Energia, ja que els marges són mol reduïts; que és millor generar, eliminant intermediaris, i anar al
consumidor directament. Proposa que en el proper Consell s’expliqui amb més detall aquest tema.
La Secretària acomiada la sessió desitjant un bon estiu a tothom.

Acords i compromisos:
La sessió finalitza sense acords.

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.45h
President

Secretària

Francesc Xavier Gomar Martín

Lluïsa Boatell Boba

Mataró, 20 de juliol de 2021

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic:
1. Acta sessió anterior
2. Presentació del Pla director del Tub verd
3. Presentació del nou servei de recollida de voluminosos
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