
 

 

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT – Acta  

Número sessió: 01-2018 

Caràcter: Ordinari 

Data: 19 de març de 2018 

Hora: 19.00 h 

Lloc: Casa Capell (Parc Central) – Pg. de l’Orfeó Mataroní, 15 

 

 

Hi assisteixen: 

Regidor d’Educació, Espais Públics, Equipaments municipals i Sostenibilitat: 
Sr. Miquel Àngel Vadell Torres  

President 

Grup Municipal PPC: José Manuel López González Vocal 

Grup Municipal Ciutadans: Sra. Lucrecia García Blanco Vocal substituta 

Grup Municipal PSC: Sr. Jeroni Escoda Canals Vocal 

Grup Municipal CUP: Sra. Sílvia Bofill Mas Vocal 

Unió General de Treballadors Maresme (UGT): Sr. Honorato Campos Monto Vocal 

Unió de Pagesos Vocal 

AMPA Institut Thos i Codina: Sra. Francesca Manonelles Noguero Vocal 

Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC): Sr. Javier 
Sánchez del Campo 

Vocal 

Tecnocampus: Sra. Virgínia Espinosa Duro Vocal 

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya: Sr. Lluís Torrent Bescós Vocal 

Tècnica de Medi Ambient: Sra. Maria Calvo Vergés Secretària accidental 

 

També hi assisteixen:  

Cap de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic: Sr. Carlos García Oquillas Convidat 

Director de serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals: Sr. Lluís 
Gibert Fortuny  

Convidat 

  

  

 



 

 

 

S’excusen: 

Grup Municipal CIU: Sr. Eduard Giménez Muyor Vocal 

Grup Municipal VoleMataró: Sr. Juan José Fernández Rodrigo Vocal 

Grup Municipal PxC Vocal 

Grup Municipal ICV-EUiA Vocal 

ADF Agrupació de Defensa Forestal Serra de Marina: Sr. Vicenç Ribes 
Latorre 

Vocal 

Associació empresarial d’instal·ladors d’electricitat, fontaneria i afins de 
Mataró 

Vocal 

Col·legi d’Aparelladors de Barcelona: Sr. Fernando Valero Cano Vocal 

Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM) Vocal 

Unió de Botiguers de Mataró: Sra. Anna Maria Claus Soria Vocal 

  

 

No assisteixen: 

Grup Municipal ERC: Sr. Oriol Bassa Vila Vocal 

Associació d’empresaris de gèneres de punt de Mataró i Comarca  
(ASEGEMA): Sr. Josep Jofre Botey 

Vocal 

Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques: Sr. Salvador Punsola Massa Vocal 

AV de Pla d'en Boet - El Rengle Vocal 

Il· lustre Col·legi d'Advocats de Mataró 

 

Vocal 

  

Ordre del dia: 

 

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

2. Informe anual del Consell 2017. 

3. Pla anual de treball del Consell 2018. 

4. Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC). 

5. Ampliació Tub Verd av. Lluís Companys. 

6. Pla d’impuls economia circular. 

7. Nou dipòsit cota +70 i xarxa de distribució. 

8. Informació general. 

9. Precs i preguntes 

 



 

 

Desenvolupament de la sessió: 

S’inicia la sessió a les 19.15 h, després que el Sr. MA. Vadell dóna la benvinguda als assistents tot 
excusant l’absència de la Sra. Ll. Boatell i presentant la Sra. M. Calvo com a secretària accidental fins 
la seva reincorporació. 

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

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

2. Informe anual del Consell 2017. 

El Sr. C. García presenta aquest punt de l’ordre del dia. Es lliura l’informe anual als assistents, que ja 
s’havia tramès prèviament amb la convocatòria. 

S’aprova l’Informe anual del Consell 2017. 

3. Pla anual de treball del Consell 2018. 

El Sr. C. García presenta la proposta de Pla de treball (que es lliura als assistents). 

S’aprova el Pla anual de treball del Consell 2018. 

4. Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC). 

La Sra. M. Calvo, tècnica del Servei de Desenvolupament Sostenible, fa la presentació d’aquest punt de 
l’ordre del dia, amb el suport d’un PowerPoint. Tot seguit s’obre un torn de preguntes. 

El Sr. J. Sanchez demana com s’ha calculat el transport privat, a la qual cosa la Sra. M. Calvo respon 
que desconeix aquest detall i que ho demanarà per respondre-li a posteriori. El Sr. Ll. Torrent afegeix 
que, com que normalment no es disposen de dades directes del municipi, se sol extrapolar a partir de 
dades de consum provincial a través dels parcs de vehicles respectius.  

Prossegueix el Sr. Ll. Torrent aportant la reflexió que el canvi climàtic no afecta tota la població per 
igual, i fa la proposta d’aplicar el criteri de vulnerabilitat socioeconòmica a l’hora de prioritzar les 
accions.  També proposa de calcular de manera estimada els costos econòmics de no invertir en accions 
de mitigació ni adaptació al canvi climàtic.  

El Sr. J. Sánchez adreça un aclariment al Sr. Ll. Torrent en el sentit de com pot afectar socialment de 
manera diferent el canvi climàtic, més enllà que les llars disposin o no d’elements de climatització per 
apaivagar les variacions més extremes de temperatura. El Sr. Ll. Torrent explica que de diverses 
maneres, però una de molt clara a tall d’exemple és quan la població amb menys recursos estableix la 
seva residència en vivendes de baixa qualitat arquitectònica i en zones potencialment inundables.  

Finalment, el Sr. Ll. Torrent llança la proposta d’intentar treballar el canvi climàtic des d’un punt de 
vista comunitari i posa com a exemple el fet que a Dinamarca són els propis veïns els qui vetllen per les 
persones de la comunitat més vulnerables al canvi climàtic (gent gran, p.ex).  

En aquest sentit, el Sr. MA. Vadell explica que el benestar de les poblacions més sensibles s’està 
vetllant a través dels seus espais comunitaris propis com són els casals de gent gran i les escoles 
bressol. El Ll. Gibert  afegeix que la idea és que tots aquests equipaments municipals estiguin dotats 
d’aparells de climatització per poder oferir més confort als seus usuaris en moments de calor o fred més 
extrems.  

Sense  més preguntes, es dóna el vist i plau al contingut del Pla d’acció per l’energia sostenible i el 
clima (PAESC) i s’acorda proposar la seva aprovació pel Ple municipal. 

 

 

  



 

 

5. Ampliació Tub Verd av. Lluís Companys. 

El Sr. Ll. Gibert fa la presentació d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el suport d’un PowerPoint.  

Tot seguit s’obre un torn de preguntes, que inicia el Sr. JM. López preguntant si està prevista la 
connexió al Tub Verd dels equipaments de la zona nord de la ciutat. 

El Sr. Ll. Gibert respon que la majoria d’aquests equipaments es podran connectar quan hi hagi 
disponibilitat econòmica en el pressupost municipal i no depenen del desplegament de la xarxa per part 
de la companyia subministradora, ja que la infraestructura ja existeix. 

6. Pla d’impuls economia circular. 

La Sra. M. Calvo fa la presentació del Pla d’impuls de l’economia circular a Mataró, amb el suport d’un 
PowerPoint. Tot seguit, i sense que hi hagi cap pregunta per part dels assistents, els convida a 
incorporar-se a la Comissió de Seguiment d’aquest projecte. El Sr. MA. Vadell ofereix de nou la 
possibilitat a la resta d’assistents.  

Finalitza aquest punt de l’ordre del dia acordant la incorporació del representant del Col·legi 
d’Ambientòlegs de Catalunya, Sr. Lluís Torrent Bescós, a la Comissió de Seguiment del projecte 
d’impuls de l’economia circular a Mataró.  

7. Nou dipòsit cota +70 i xarxa de distribució. 

Introdueix aquest punt de l’ordre del dia el Sr. MA. Vadell exposant les grans línies d’aquest nou 
dipòsit. Tot seguit pren la paraula el Sr. Ll. Gibert, qui n’explica tots els detalls del projecte amb el 
suport d’un PowerPoint.  

En finalitzar l’exposició s’obre un nou torn de paraules, en el qual el Sr. C. García demana quan està 
previst l’inici de les obres. El Sr. MA. Vadell respon que començarien la primera setmana d’abril, i el 
Sr. Ll. Gibert afegeix que al llarg de la segona setmana d’abril hi ha previstes les reunions amb els veïns 
afectats.  

Clou el torn de preguntes el Sr. J. Sánchez interessant-se pel segon dipòsit previst. En aquest sentit el 
Sr. Ll. Gibert exposa que serà un nou dipòsit d’uns 3.500 – 4000 m3 en el qual es potabilitzarà aigua 
freàtica.  

8. Informació general. 

El Sr. C. García exposa diversos temes d’informació general: 

- Pressupostos participatius.  
A través d’aquest consell farem seguiment de l’evolució de la primera prova pilot. I, atès que es 
repetirà l’experiència, al llarg de 2018 el CMMA treballarà també en la segona edició. 

- Pla enllumenat.  
A la propera sessió del CMMA es presentarà el Pla complert, i recorda als assistents la possibilitat 
d’aportar-hi propostes. En aquest sentit, el Sr. J. Sánchez  exposa que el parc de la pollancreda té 
una il·luminació molt deficient i, al tractar-se d’un parc cada vegada més concorregut, proposa que 
caldria estudiar una millora de la seva il·luminació. El Sr. C. García recull la proposta, que també 
ha estat proposada des del Pla d’Igualtat.  Finalment, el Sr. C.García ofereix la via de la secretària 
d’aquest consell per fer arribar noves propostes, que seran estudiades específicament. 

9. Precs i preguntes. 

No n’hi ha. 

 

 

 



 

 

 

 

Acords i compromisos:  

 

1. S’aprova l’Informe anual del Consell 2017. 

2. S’aprova el Pla anual de treball del Consell 2018. 

3. Es dóna el vist i plau al contingut del Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i 
s’acorda proposar la seva aprovació pel Ple municipal. 

4. S’acorda la incorporació del representant del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, Sr. Lluís 
Torrent Bescós, a la Comissió de Seguiment del projecte d’impuls de l’economia circular a Mataró. 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.50h 

 

 

 

 

 

President 

Miquel Àngel Vadell Torres 

 

 

 

 

Secretària accidental 

Maria Calvo Vergés 

 
Mataró, 19 de març de 2018 
 

 

 

 

 

 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic: 

1. Acta sessió anterior 

2. Informe anual Consell 2017 

3. Pla anual de treball del Consell 2018 

4. Presentació PAESC + document síntesi + perfil municipi 

5. Presentació Tub Verd 

6. Presentació Projecte Economia Circular 

7. Presentació nou dipòsit aigua 

 


