
 

 

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT – Acta  

 

Número sessió: 02-2022 

Caràcter: ordinari 

Data: 5 d’abril de 2022 

Hora: 19.00 h 

Lloc: format virtual 

 

Hi assisteixen: 

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

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

Associació Cultural de Cerdanyola Vocal 

Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques (SPAS) Vocal 

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

Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample Vocal 

Associació Agroambiental Temps de Saó Vocal 

Tècnica del Servei de Desenvolupament Sostenible Secretària 

 

També hi assisteixen:  

Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic Convidat 

Cap del Servei de Mobilitat Convidada 

Tècnic del Servei de Desenvolupament Sostenible Convidat 

  

S’excusen: 

Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  

Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs-Esmandies  

 

No assisteixen: 

Grup Municipal Junts per Mataró  

Grup Municipal En Comú Podem Mataró  

Grup Municipal ERC-MES-AM  

Grup Municipal Ciutadans  

Grup Municipal PSC-CP  

Unió General de Treballadors (UGT)  



 

Unió de Pagesos  

Associació d’empresaris de gènere de punt de Mataró i Comarca (ASEGEMA)  

Col·legi d’Aparelladors de Barcelona - Maresme  

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. Mobilitat urbana i sostenible: l’anella ciclista. 

3. Estratègia energètica de Mataró. 

4. Propostes d’actuacions pels pressupostos participatius 2023. 

5. Informació general. 

6. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

S’inicia la sessió a les 19.10h 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, especialment, al representant de la nova entitat que s’ha 
incorporat al Consell, l’Associació Agroambiental Temps de Saó. Explica que s’està intentant que les 
noves entitats del sector que han sorgit s’incorporin, si així ho consideren, en el Consell. 

 

2. Mobilitat urbana i sostenible: l’anella ciclista. 

El President dóna la paraula a la Cap del Servei de Mobilitat i li agraeix l’enorme esforç que realitzen 
per continuar amb la implantació de l’Anella ciclista, la seva difusió i la resolució dels problemes que 
van sorgint.  

La Cap del Servei de Mobilitat fa la presentació d’aquest punt de l’ordre del dia amb el suport d’un 
Power point i, tot seguit, el President obra un torn de preguntes. 

El representant de l’Associació Agroambiental Temps de Saó planteja dues preguntes: 1) Si es té 
pensada la manera per redissenyar el sistema quan es detectin errors i 2) Quin criteri s’utilitzarà per 
limitar la circulació de certs vehicles. Exemplifica que a Barcelona s’utilitza l’edat dels vehicles però 
apunta que es podríem utilitzar altres criteris de cribatge perquè a vegades la contaminació no 
acompanya l’edat. 

La Cap del Servei de Mobilitat contesta, en relació al punt 1), que en el marc del Pla director de la 
bicicleta faran enquestes que permetran recollir les incidències i també es passaran pels consells de 
participació. Afegeix que la propera actuació, en el marc de la inauguració del nou espai Mataró 
Connecta el 30 d’abril, permetrà crear el grup motor de la futura anella i també hi haurà enquestes. En 
relació al punt 2), explica que per les Zones de Baixes Emissions (ZBE) es treballa conjuntament amb 
altres municipis de l’Arc Metropolità (Granollers, Terrassa, Rubí, Sabadell...) i que ara mateix s’està 
seguint la sentència recent del TSJC. Al final es valorarà el criteri a fer valdre i especifica que quan es 
tinguin més dades, s’informarà i s’obrirà un espai al web. Acaba dient que l’1 de gener del 2023 cal 



 

disposar de ZBE, però que tot i així primer informaran i facilitaran dades i que després vindran les 
restriccions. 

El representant de l’Associació Cultural de Cerdanyola pregunta que es vol fer en el solar de Mas 
Miralles. 

La Cap del Servei de Mobilitat respon que s’hi planteja un aparcament. 

El representant de l’Associació Cultural de Cerdanyola pregunta que té a veure amb la bicicleta. 

La Cap del Servei de Mobilitat contesta que hi ha espais que permeten habilitar zones per aparcament, 
si són necessaris, i aquest és un d’ells. 

El representant de l’ADF Serra de Marina pregunta si s’estan fent mesures de contaminació 
atmosfèrica.  

La Cap del Servei de Mobilitat respon que es fan des de Salut Pública. Especifica que se’n varen fer 
unes al mes de novembre i que ara s’han sol·licitat noves mesures per poder comparar. Recalca que per 
això el primer que volen fer és comparar, monitoritzar... i després es definiran les limitacions. 

El representant de l’Associació Cultural de Cerdanyola pregunta si està previst fer carrils al barri de 
Cerdanyola. 

El Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic contesta que el primer es completar la 
xarxa bàsica però a través de l’elaboració del Pla director poden sorgir canvis. Puntualitza que 
Cerdanyola també hi està inclòs, tot i els problemes topogràfics que té. Explica que s’intenta que la 
xarxa bàsica i la de bicicleta coincideixin, que cal compatibilitzar les dues coses i que la xarxa sigui 
fàcil de reconèixer. Confirma que a Cerdanyola hi ha diversos vials inclosos però que el Pla director pot 
acabar introduint–hi modificacions. Acaba dient que els 17km s’hauran de doblar per cobrir la part 
urbana de la ciutat. 

El President agraeix la presentació realitzada i informa que se’ls farà arribar a tots els integrants del 
Consell. Afegeix que aquesta és una aposta controvertida però que cal continuar, perquè Mataró és de 
les ciutats amb més vehicles per habitant, i lligar-ho a les ZBE que obren un debat important. Acaba 
dient que políticament se n’ha après molt i que cal ampliar el procés participatiu. 

 

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

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 

3. Estratègia energètica de Mataró. 

El President dóna la paraula al Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic i al Tècnic 
del Servei de Desenvolupament Sostenible que fan la presentació d’aquest punt de l’ordre del dia, amb 
el suport d’un Power point. 

El Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic fa la introducció d’aquest punt i dona la 
paraula al Tècnic del Servei de Desenvolupament Sostenible que inicia la seva exposició explicant les 
instal· lacions de plaques fotovoltaiques / autoconsum. 

El representant de l’SPAS pregunta per la utilització de bateries per acumular l’energia generada per les 
plaques fotovoltaiques instal·lades en equipaments. 

El Tècnic del Servei de Desenvolupament Sostenible respon que de moment no s’apliquen, que estem 
en autoconsum i ajustant al màxim la producció per evitar abocar excedents a la xarxa. Afegeix que 
instal· lar bateries és car i que ara mateix no valen la pena pels excedents en els que treballem. 

El Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic afegeix que les bateries no funcionen 
perquè la tecnologia no està desenvolupada per produir de dia i consumir de nit, són cares i contaminen. 
Informa que sí que tenim canvis de vehicles a elèctrics als edificis de la Via Pública i el Pericó i que en 



 

aquests dos edificis i la seva flota podria ser interessant perquè podrien consumir durant els caps de 
setmana. Afegeix que la idea es no vendre, sinó consumir. Afegeix que en 12 de les 25 instal·lacions 
són les que poden tenir excedent que es vol compartir, no abocar a la xarxa de la companyia (igual que 
a l’Eusebi Millan i a Cerdanyola). Acaba dient que en un altre fase es podrien oferir cobertes 
municipals al sector privat. 

El President troba a faltar l’estalvi real que suposa a la factura de l’Ajuntament. Afegeix que dels 
1.744.062 euros totals, l’Ajuntament només en pagarà un 10%, perquè es calcula que bona part quedarà 
cobert per subvencions de la Diputació de Barcelona (1.500.000). 

El representant de l’Associació Agroambiental Temps de Saó afirma que no veu l’estratègia per 
disminuir els consums dels edificis municipals. 

El Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic contesta que a banda de la producció 
que s’ha explicat tenim 4 variables per estalviar: 1) Ajustar la potència contractada a nivell públic que 
ja ha  suposat un estalvi de 200.000 euros/any, sense inversió; 2) Utilització correcte dels edificis 
(llums, obertures ..) amb pedagogia i manual de bones pràctiques que ha tingut un seguiment molt bo en 
escoles i poliesportius; 3) Petites inversions en millores tecnològiques (làmpades, calderes, sensors, 
tecnologies més eficients en l’enllumenat públic ...); 4) Envolvents en condicions (vidres, aïllants...). 
Acaba dient que aquest darrer punt és més costós però que es disposa de fons Next Generation per fer-
ho. 

El Tècnic del Servei de Desenvolupament Sostenible reprèn la presentació explicant l’ampliació de la 
xarxa de calor del Tub verd. 

El representant de l’Associació Cultural de Cerdanyola pregunta si l’Hospital de la Creu Blanca es vol 
connectar. 

El Tècnic del Servei de Desenvolupament Sostenible respon que si s’ho queden, s’està negociant 
perquè es connectin al Tub verd. 

El Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic i el Tècnic del Servei de 
Desenvolupament Sostenible reprenen la presentació explicant l’adequació de l’enllumenat públic. 

El representant de l’Associació Cultural de Cerdanyola manifesta que els bàculs també tenen molta 
importància, perquè hi ha voreres que queden a les fosques atès que pel model de bàculs només 
s’il·lumina la calçada. Pregunta si es continuarà utilitzant aquests models. 

El Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic contesta que estan intentant adequar la 
il· luminació i alhora també s’estan detectant les zones fosques; cal millora qualitativa i quantitativa. 
Puntualitza que cal continuar treballant en la il· luminació cromàtica i en la uniformitat, fer-ho 
compatible i millorar aquestes situacions que ha plantejat. Afegeix que es vol il·luminar la ciutat, no els 
vehicles, i amb il·luminació de mes qualitat. Informa que ja tenen identificats punts foscos gràcies a la 
participació ciutadana (exemplifica amb el carrer València i algun punt més de Cerdanyola) tot i que ha 
Cerdanyola s’hi ha actuat molt. Acaba l’exposició destacant la importància del bàcul, la tipologia i ús 
del carrer, els punts de llum i la seva ubicació i informa que s’han fet marxes exploratòries cercant la 
percepció de determinats col·lectius (gent gran, joves, dones ...). 

El representant de l’Associació Agroambiental Temps de Saó explica que volia preguntar si no era 
absurd disminuir la il· luminació, però afegeix que veient el que ha plantejat el representant de 
l’Associació Cultural de Cerdanyola i el que ha explicat el Director de Transició Ecològica, 
Sostenibilitat i Espai Públic ja ha resolt el seu dubte. Afegeix que no sempre a llum dona seguretat i que 
cal tenir en compte altres variables. 

El President agraeix l’exposició i puntualitza que se’ls farà arribar la presentació juntament amb la del 
punt anterior. 

 

 



 

4. Propostes d’actuacions pels pressupostos participatius 2023. 

La Secretària resumeix el procés realitzat i exposa que només ha arribat una proposta d’actuació del 
representant de l’Associació Cultural de Cerdanyola, en relació a la retirada dels elements d’amiant dels 
edificis d’habitatges. Informa que s’ha desestimat, com ja se li va comunicar prèviament, perquè no 
compleix amb el criteri de ser una inversió en sòl públic. Resumeix però les alternatives existents per 
acollir-se a les subvencions anuals de l’Agència de Residus de Catalunya i a les properes que sortiran 
vinculades amb els fons Next Generation. 

Es tanca aquest punt de l’ordre del dia sense cap més aportació als pressupostos participatius. 

 

5. Informació general. 

La Secretària incorpora com a sobrevinguda la petició que va arribar des de la Direcció de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament, una vegada la convocatòria de la sessió d’avui ja estava tramesa: demanen 
un representant del Consell Municipal de Medi Ambient per formar part del jurat dels premis MÉS 
Mataró. Després de resumir breument aquests premis i l’estat del procés, convida als assistents a 
pronunciar-se com a candidats/es. 

El representant de l’Associació Agroambiental Temps de Saó pregunta que implica forma part d’aquest 
jurat. 

La Secretària li respon i informa que l’endemà mateix es posaran en contacte amb la persona designada 
per donar-li tota la informació necessària. 

El representant de l’Associació Agroambiental Temps de Saó es postula com a candidat i, sense que es 
presentin més candidatures, s’acorda que el representant del Consell Municipal de Medi Ambient al 
jurat dels premis MÉS Mataró serà el representant de l’Associació Agroambiental Temps de Saó. 

 

6. Precs i preguntes. 

El representant de l’SPAS felicita per la sessió i manifesta que ha estat un temps molt ben invertit. 

 

Acords i compromisos:  

 

1. S’acorda que el representant del Consell Municipal de Medi Ambient al jurat dels premis MÉS 
Mataró serà el representant de l’Associació Agroambiental Temps de Saó. 

 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.20h 

 

President 

Francesc Xavier Gomar Martín 

 

Secretària  

Lluïsa Boatell Boba 

 
Mataró, 5 d’abril de 2022 
 



 

 

 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic: 

1. Acta sessió anterior 
2. Presentació de l’Anella ciclista 
3. Presentació de l’Estratègia energètica de Mataró 


