INFORME ANUAL ANY 2017

CONSELL DE MEDI AMBIENT
Nombre de sessions realitzades: 4
Mitjana de participació: 52,83 %

Temes tractats
Sessió 01/17
−
−
−
−

Informe anual del Consell 2016
Pla anual de treball del Consell 2017
Proposta en matèria de contractació estratègica de l’Ajuntament de Mataró i entitats del
sector públic municipal (Clàusules Socials)
Procés participatiu: debat sobre educació a Mataró

Sessió 02/17
−
−
−
−

Presentació dels pressupostos participatius
Renovació dels membres dels Consells de Participació
Resultats avaluació Pla de lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 /PAES Mataró 2016
Programa estratègic de civisme, qualitat de la via pública i millora de la recollida selectiva

Sessió 03/17
−
−

Diagnosi i proposta d’actuacions del Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC)
Propostes d’actuacions pels pressupostos participatius 2018

Sessió 04/17
−
−
−
−
−
−
−

Presentació nous membres
Nomenament de dos representants al Consell de Ciutat
Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2018
Contaminació atmosfèrica a Mataró
Pla director de l’enllumenat
Pla de desplegament punts de recàrrega vehicles elèctrics
Pla de renovació de la flota de vehicles municipals

Nivell de debat dels temes tractats

Sessió 01/17
−

Procés participatiu: debat sobre educació a Mataró

Sessió 02/17
−

Programa estratègic de civisme, qualitat de la via pública i millora de la recollida selectiva

Sessió 03/17
−
−

Diagnosi i proposta d’actuacions del Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC)
Propostes d’actuacions pels pressupostos participatius 2018

Sessió 04/17
−
−
−

Contaminació atmosfèrica a Mataró
Pla director de l’enllumenat
Pla de desplegament punts de recàrrega vehicles elèctrics

Recull d’acords

Sessió 01/17
1. S’aprova l’Informe anual del Consell 2016
2. S’aprova el Pla anual de treball del Consell 2017
Sessió 02/17
1. S’acorda que els membres que tinguin propostes pels pressupostos participatius 2018 pel
Consell les hauran de fer arribar, abans del 24 de maig, a mediambient@ajmataro.cat.
Sessió 03/17
1. S’acorda que el termini per fer arribar aportacions a la proposta d’accions del PAESC finalitzarà

el 2 de juny (a mediambient@ajmataro.cat).
2. S’acorda que les dues actuacions que el Consell Municipal de Medi Ambient proposarà pels

pressupostos participatius 2018 seran:
-

Mesures per potenciar la bicicleta com a mitjà de transport no contaminant a Mataró
(segons fitxa)

-

Millorar la seguretat en l’accessibilitat a l’estació de Rodalies (refosa fitxes de
paviment antilliscant pas soterrat i d’elements de seguretat vorera N2 del Consell
Comarcal del Maresme)

Sessió 04/17
1. S’acorda, per unanimitat, els dos representants del Consell Municipal de Medi Ambient al

Consell de Ciutat:
-

El Sr. Honorato Campos Monto (UGT)

-

El Sr. Josep Jofre Botey (ASEGEMA)

Com es reflecteixen els acords?
PAM

Pla d’actuació de l’àmbit

Resolució directa

- S’aprova el Pla anual de - S’aprova l’Informe anual del
treball del Consell 2017
Consell 2016
- S’acorda que els membres
que tinguin propostes pels
pressupostos participatius 2018
pel Consell les hauran de fer
arribar, abans del 24 de maig, a
mediambient@ajmataro.cat
- S’acorda que el termini per fer
arribar aportacions a la
proposta d’accions del PAESC
finalitzarà el 2 de juny (a
mediambient@ajmataro.cat)

- S’acorda que les dues
actuacions que el Consell
Municipal de Medi Ambient
proposarà pels pressupostos
participatius 2018 seran:
- Mesures per potenciar la
bicicleta com a mitjà de
transport no contaminant
a Mataró (segons fitxa)
- Millorar la seguretat en
l’accessibilitat a l’estació
de Rodalies (refosa fitxes
de paviment antilliscant
pas soterrat i d’elements
de seguretat vorera N2
del Consell Comarcal del
Maresme)
- S’acorda, per unanimitat, els
dos representants del Consell
Municipal de Medi Ambient al
Consell de Ciutat:
- El Sr. Honorato Campos
Monto (UGT)
- El Sr. Josep Jofre Botey
(ASEGEMA)

Mataró, 31 de desembre de 2017

