
 

 

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT – Acta  

 

Número sessió: 01-2022 

Caràcter: ordinari 

Data: 22 de febrer de 2022 

Hora: 19.00 h 

Lloc: format virtual 

 

Hi assisteixen: 

Regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició Ecològica / Cultura President 

Grup Municipal Ciutadans Vocal 

Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Serra de Marina Vocal suplent 

Associació d’empresaris de gènere de punt de Mataró i Comarca 

(ASEGEMA) 

Vocal 

Col·legi d’Aparelladors de Barcelona - Maresme Vocal 

Associació Cultural de Cerdanyola Vocal 

Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques (SPAS) Vocal 

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme Vocal 

Il· lustre Col·legi d'Advocats de Mataró 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:  

Regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i Forestal  Convidat 

Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic Convidat 

Director dels Serveis d'Urbanisme Convidat 

Cap de Secció d’Urbanisme Convidada 

Cap de l’Oficina de Gestió de Residus i Impuls de l'Economia Circular   Convidat 

Tècnica de l’Oficina de Gestió de Residus i Impuls de l'Economia Circular Convidada 

  

S’excusen: 

  

  

 



 

 

No assisteixen: 

Grup Municipal Junts per Mataró  

Grup Municipal En Comú Podem Mataró  

Grup Municipal ERC-MES-AM  

Grup Municipal PSC-CP  

Unió General de Treballadors (UGT)  

Unió de Pagesos  

Associació Negoci i Empresa Mataró (NEM)  

AV de Pla d'en Boet - El Rengle  

  

Ordre del dia: 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió. 

2. Next Generation: Foment de la recollida selectiva de residus municipals. 

3. Anella Verda. 

4. Espai Agrari Cinc sènies - Mata – Valldeix. 

5. Pla anual de treball del Consell 2021. 

6. Informació general. 

7. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

S’inicia la sessió a les 19.08h i, amb l’acord dels assistents, es deixa per tractar l’aprovació de l’acta de 

la darrera sessió fins després de la presentació del segon punt de l’ordre del dia. 

El President dóna la benvinguda als assistents i avança que s’ha valorat que el punt que va quedar 

pendent sobre l’estratègia energètica de Mataró sigui tractat en la propera sessió del Consell, 

conjuntament amb un altre tema, el de l’Anella ciclista. Afegeix que ambdós són temes molt 

significatius per la ciutat i que mereixen ser tractats en detall. 

Tot seguit demana a la Secretària que procedeixi amb l’odre del dia previst. 

 

2. Next Generation: Foment de la recollida selectiva de residus municipals. 

La Secretària dóna la benvinguda als tècnics de l’Oficina de Gestió de Residus i Impuls de l'Economia 

Circular i dóna la paraula a la tècnica de l’Oficina, 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 representant de l’ADF Serra de Marina manifesta que troba molt positiva la recollida d’olis i de la 

fracció orgànica i pregunta si està contemplada la recollida dels restes de poda d’urbanitzacions, ja que 

des de l’ADF detecten molts abocaments. 



 

El President respon que ja està contemplat en el nou contracte actual i que totes les urbanitzacions 

tindran recollida porta a porta que inclourà aquest tipus de residus, ja que són molt importants en 

aquestes zones. 

El cap de l’Oficina de Gestió de Residus i Impuls de l'Economia Circular afegeix que la freqüència 

d’aquesta recollida serà d’un dia a la setmana i que al centre de la ciutat també es farà a demanda dels 

veïns/es que tenen patí. 

La representant del Tecnocampus felicita per la feina feta, atès que es coneixedora de la feinada que 

suposa presentar projectes a fons europeus, i desitja molta sort en l’obtenció d’aquests recursos. 

La Secretària, sense que hi hagi més preguntes, agraeix la presentació i acomiada als representants de 

l’Oficina de Gestió de Residus i Impuls de l'Economia Circular. 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

3. Anella Verda. 

La Secretària dóna la benvinguda al Director dels Serveis d'Urbanisme i a la Cap de Secció 

d’Urbanisme. Dóna la paraula al Director, 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 representant de l’SPAS pregunta quin és el plantejament per la zona de platja. 

El Director dels Serveis d'Urbanisme contesta que la zona litoral es contempla de punta a punta com a 

“Front marítim” en el projecte global. Afegeix que s’ha avançat amb el projecte de la zona de Sant 

Simó perquè era el que s’ajustava més a la convocatòria de la Fundación Biodiversidad. 

El representant de l’SPAS exposa que ha vist el projecte de la ronda Barceló i que hi troba a faltar més 

connectivitat. 

El Director dels Serveis d'Urbanisme respon que hi treballaran. 

El representant de l’SPAS felicita per l’exposició que s’ha fet i reivindica l’espai blau/verd. 

El representant de l’ADF Serra de Marina felicita per l’exposició. Afegeix que és un projecte molt 

integral però puntualitza que no s’oblidi el Turó de Cerdanyola, com a punt negre per la gestió forestal i 

susceptible de cremar. 

El Director dels Serveis d'Urbanisme contesta que l’Anella verda justament va en aquest sentit, 

potenciant camins i connexió amb el medi natural. Reconeix el Turó de Cerdanyola com un punt clau i 

la importància de la recuperació de corredors per a la connexió paisatgística cap als turons, també a 

nivell supramunicipal. 

La Secretària agraeix la presentació i acomiada als responsables d’Urbanisme. 

 

4. Espai Agrari Cinc sènies - Mata – Valldeix. 

La Secretària dóna la benvinguda al Regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i Forestal, que fa la 

presentació d’aquest punt explicant la creació de la Taula de treball de l’espai agrari, els seus integrants 

i les seves funcions. Explica el vincle existent amb els punts anteriors, tant amb l’Anella verda com en 

el tractament de residus. Acaba l’exposició apuntant la voluntat de potenciar la sobirania alimentària i el 

productes de Km0.  

El representant de l’ADF Serra de Marina felicita al Regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 

Forestal i constata que treballen molt de la ma. Felicita a l’Ajuntament per l’aposta pels productes de 



 

Km0, que potencia el treball al camp i a la vegada evita riscs d’incendis. Afegeix que cal mantenir els 3 

terços del municipi. 

El Regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i Forestal informa que en breu disposarem de les rutes 

turístiques per terrenys forestals, elaborat per la Diputació de Barcelona, i que es va realitzar amb al 

col·laboració de representants de l‘ADF, entre d’altres. Afegeix que espera que ja es puguin publicitar 

aquest estiu. 

La Secretària agraeix la presentació i acomiada al Regidor. 

 

5. Pla anual de treball del Consell 2021. 

La Secretària explica que en aquest punt de l’ordre del dia es tractarà la l’Informe anual del Consell 

2021 i el Pla anual de treball del Consell 2022, que s’han rebut amb la convocatòria. Afegeix que han 

quedat maxambrats els dos punts en un de sol, per error. 

• La Secretària explica el contingut de l’Informe anual 2021. 

S’aprova l’Informe anual del Consell 2021. 

• La Secretària explica el contingut del Pla de treball 2022. 

La representant del Tecnocampus pregunta per la possibilitat d’incorporar temes que estan treballant 

amb el CSIC. 

La Secretaria contesta que la proposta dels temes del Pla no pretén ser exhaustiva i que poden anar 

sorgint nous temes d’interès que es podran tractar en les diverses sessions del Consell. 

El President afegeix que no hi haurà cap problema que des de les entitats/organitzacions del Consell ens 

expliquin els seus projectes; els anima a fer-ho. 

S’aprova el Pla anual de treball del Consell 2022.    

 

6. Informació general. 

• La Secretària informa que està previst que s’iniciïn les obres d’un arranjament d’urgència a 

l’emissari submarí que surt de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mataró. El tub va 

quedar malmès com a conseqüència del temporal Glòria. 

El representant de l’Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample pegunta quan 

s’executaran les obres. 

La Secretària respon que no ens ho han pogut dir, perquè no ho saben encara. Afegeix que varen dir  

que està pendent de diversos informes, atès l’àmbit competencial de la zona. 

El Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic afegeix que la qualitat de l’aigua de 

sortida és la mateixa, però que enlloc de sortir per l’extrem de l’emissari (2km mar endins), ho fa més a 

prop de la línia de costa, pel punt de trencament (600m de la línia de costa). Puntualitza que es pot 

tornar a preguntar a la Generalitat. 

El President apunta que aquests temes que poden ser d’interès es poden anar reportant als consellers/es. 

• El representat de l’SPAS explica que estan treballant en una prova pilot per la replantació de la 

posidònia, a partir de plantes arrancades, i veure si és factible. Proposa que podria ser un punt de 

l’ordre del dia en una propera sessió del Consell, tot i que ho ha de parlar amb la persona que ho 

coordina. 

El President manifesta que és una molt bona proposta i informa que fa uns dies va anar amb el 

Coordinador del projecte per explicar-ho a Mataró-Audiovisual. 



 

La Secretària apunta que podríem esperar a explicar-ho en dues sessions, perquè la següent ja serà molt 

densa, i així també es podrà tenir més informació de l’evolució d’aquesta prova pilot. 

La representant del Tecnocampus troba molt interessant el projecte i demana si pot tenir més 

informació. 

La Secretària contesta que farà arribar l’enllaç a la notícia que es va genera en el seu dia a tots els 

integrants del Consell, juntament amb les dues presentacions de la sessió. 

 

7. Precs i preguntes. 

• El representant de l’Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample manifesta, en relació 

al nou sistema de recollida del Centre, que alguns veïns/es li han plantejat que sortir a llençar la 

brossa a partir de les 8 del vespre és massa tard, especialment a l’hivern. 

El President respon que el criteri és el mateix que es treballa amb el porta a porta comercial: la 

flexibilitat. Puntualitza que l’horari de recollida de 8 a 20h és el punt de partida, i que aquest es podrà 

ampliar pel davant o pel darrera, dintre d’uns límits. Recomana les xerrades informatives que s’estan 

fent i afegeix que es reforçarà la corona de contenidors dels límits. 

Explica que aquests nous sistemes estan pensats per incrementar el 35% de la recollida selectiva; 

percentatge en el qual estem estancats de fa temps. Afegeix que hem d’aconseguir que aquest sistema 

funcioni, perquè l’alternativa d’anar a parar al porta a porta seria molt i molt complicada. Exposa, per 

acabar, que aquest sistema es podria exportar després a d’altres zones de més densitat de la ciutat i que 

són més problemàtiques. 

El representant de l’Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample explica que aquest 

sistema a la Costa Brava funciona, però que a l’estiu és un drama. Afegeix que aquest, però, ja és un 

altre problema. 

El President contesta que possiblement cada zona de la ciutat requeriria un mètode particular. Anima a 

que cal apostar-hi perquè sinó pagarem molt. 

El representant de l’Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample manifesta que la persona 

que li transmetre va interpretar els límits horaris com a inamovibles. 

El President insisteix que aquests límits es podran anar ajustant, dintre d’uns marges. 

• El representant de l’ADF Serra de Marina, en relació a la recollida de residus als punts negres 

forestals, informa que es va fer una sessió de treball, es varen acordar protocols i que els resultats 

estan sent molt positius. Explica que una vegada es detecta l’abocament, la recollida es molt ràpida. 

Felicita per la gestió que s’està fent. 

El President informa que ara s’està treballant amb els representants de les Cinc Sénies per les 

peculiaritats dels residus que generen. 

El representant de l’ADF Serra de Marina apunta que a les Cinc Sénies és un tema recurrent. 

El President explica que s’està pensant en càmeres de vigilància vinculades a la gestió de residus. 

• El representant de l’Associació Cultural de Cerdanyola pregunta, en relació a les comunitats 

energètiques, si hi ha algun avanç en la implantació d’aquest tema. Afegeix que li consta que 

l’Ajuntament aposta per aquest tema però vol saber si hi ha novetats. 

El President respon que al principi de la sessió ha proposat que en la propera sessió del Consell es tracti 

aquest tema, explicant com s’ha avançat i afegint altres estratègies energètiques, com la del Tub verd. 

Afegeix que el tema jurídic encara grinyola una mica i que així li va transmetre al director de l’IDAE.  

El representant de l’Associació Cultural de Cerdanyola li dóna les gracies. 



 

• El President informa que s’ha començat a treballar en la neteja de la riera d’Argentona i el Director 

de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic afegeix que es continuaran demanat 

subvencions a l’Agència Catalana de l‘Aigua per fer-ho possible. 

 

Acords i compromisos:  

 

1. S’aprova l’Informe anual del Consell 2021. 

2. S’aprova el Pla anual de treball del Consell 2022. 

 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.40h 

 

President 

Francesc Xavier Gomar Martín 

 

Secretària  

Lluïsa Boatell Boba 

Mataró, 22 de febrer de 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic: 

1. Acta sessió anterior 

2. Presentació del Next Generation: Foment de la recollida selectiva de residus municipals 

3. Presentació de l’Anella Verda 

4. Informe anual del Consell 2021 

5. Pla anual de treball del Consell 2022 

 


