CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT – Acta
Número sessió: 03-2018
Caràcter: Ordinari
Data: 12 de novembre 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: Sr. José Manuel López González

Vocal

Grup Municipal Ciutadans: Sra. María José González Sánchez

Vocal

Grup Municipal CUP: Sra. Sílvia Bofill Mas

Vocal

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

Vocal

AMPA Institut Thos i Codina: Sra. Francesca Manonelles Noguero

Vocal

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

Vocal

Associació d’empresaris de gènere de punt de Mataró i Comarca
(ASEGEMA): Sra. Roser Moré Roy

Vocal suplent

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

Vocal

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

Vocal

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

Vocal

Tecnocampus: Sra. Virgínia Espinosa Duro

Vocal

Tècnica Servei de Desenvolupament Sostenible: 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

Tècnic del Servei de Desenvolupament Sostenible: Sr. Francesc Gómez
Moreno

Convidat

Tècnic del Servei de Desenvolupament Sostenible: Sr. Jordi Payà Rovira

Convidat

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa

IV676GBMP5P5X2N75RN555DWGU

Data i hora

24/07/2020 10:30:32

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per

MARIA CALVO VERGÉS (TÈCNIC/A DE SUPORT ESPECIALITZAT/DA)

Signat per

MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES (Regidor Delegat de Presidència, Educació, Formació Professional I Universitat)

URL de verificació

https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV676GBMP5P5X2N75RN555DWGU

Pàgina

1/6

S’excusen:
Grup Municipal CIU: Sr. Eduard Giménez Muyor

Vocal

Grup Municipal VoleMataró: Sr. Juan José Fernández Rodrigo

Vocal

Grup Municipal PxC

Vocal
Vocal

Grup Municipal ERC: Sr. Oriol Bassa Vila

Vocal

Grup Municipal ICV-EUiA

Vocal

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

Vocal

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

Vocal

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

Vocal

Grup Municipal PSC: Sr. Jeroni Escoda Canals

Vocal

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

Vocal

Unió de Pagesos

Vocal

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró

Vocal

No hi assisteixen:
Associació empresarial d’instal·ladors d’electricitat, fontaneria i afins de
Mataró

Vocal

AV de Pla d'en Boet - El Rengle

Vocal

Ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió
2. Convocatòria FEDER
3. Presentació del Programa eficiència energètica a les llars
4. Mapa de Soroll 2018
5. Pla d’acció contra el soroll
6. Mesures d’olors a Mataró
7. Evolució del Pla d’impuls de l’economia circular a Mataró
8. Espai autoreparació a la Casa Capell
9. Informació general
10. Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió:
S’inicia la sessió a les 19.06 h, després que el Sr. MA. Vadell doni la benvinguda als assistents.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió.
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. Convocatòria FEDER.
El Sr. Ll. Gibert exposa les bases de la Convocatòria dels Fons FEDER 2014-2020, on l’Ajuntament es
presenta a 2 eixos de finançament diferenciats: eix prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en
carboni en tots els sectors) i eix prioritari 6 (Conservar i protegir el medi ambient i promoure
l’eficiència de recursos).
Tot seguit dona la paraula al Sr. J. Payà, tècnic del Servei de Desenvolupament Sostenible, que detalla
els projectes que s’estan estudiant per presentar-los al programa de transició de l’eix 4: ampliació de la
xarxa de Tub Verd, instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum, substitució de lluminàries de
l’enllumenat públic, i auditories energètiques a les llars, activitats i equipaments municipals.
Finalitzada l’exposició, el Sr. J. Sánchez planteja que invertir a l’edifici del Pericó implica consolidarho, i és un edifici que no és accessible per al públic usuari (comunicació, voreres...), a la qual cosa el Sr.
Ll. Gibert respon que és cert i que comparteix la reivindicació, però que això no invalida l’estudi per a
la instal·lació de plaques fotovoltaiques que permetria el FEDER.
El Sr. J. Payà afegeix que tampoc hi ha tants edificis que compleixin els requeriments arquitectònics per
instal·lar plaques fotovoltaiques, i aquest les compleix. També ens afavoreix el fet que recentment s’ha
derogat el decret que incorporava l’anomenat “impost al sol”.
3. Programa eficiència energètica a les llars.
El Sr. F. Gómez exposa,seguint la presentació PowerPoint, aquest punt de l’ordre del dia sobre aquest
programa que ja compta amb l’antecedent de la campanya d’ajuts a llars i indústries, i que ara ens
disposem a articular com a un nou servei municipal.
Finalitzada l’exposició tècnica, el Sr. J. Sánchez exposa que els objectius són modestos atès que hi
poden haver llars mal aïllades que tenen unes necessitats que no s’ajusten a aquests objectius, a la qual
cosa el Sr. F. Gómez confirma que, en efecte, s’han avaluat llars en la situació de pobresa energètica
que descriu.
El Sr. Ll. Gibert afegeix que, en certa manera, aquest projecte permet fer un paral·lelisme amb l’estalvi
i l’eficiència energètica que hem desenvolupat aplicant bones pràctiques a equipaments municipals amb
resultats plenament satisfactoris i seguint l’esquema del projecte 3/33 (33% de l’estalvi destinat a
reinversió als equipaments, 33% per a pagar la factura del consum elèctric dels equipaments
municipals, i 33% destinat al banc de l’energia per afrontar necessitats de pobresa energètica).
Prossegueix el Sr. J. Sánchez per preguntar què cal fer per adherir-se a aquest programa. El Sr. Gómez
respon que, quan s’obri la convocatòria, simplement s’hi apunti. És gratuït i només caldrà venir amb la
factura elèctrica.
La Sra. S. Bofill pregunta si amb els nous comptadors electrònics aquesta informació ja ens la
proporcionen les companyies elèctriques, a qual cosa el Sr. Ll. Gibert respon que la nostra
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monitorització no es fa a nivell de comptador sinó que permet afinar per línies i poder així aplicar bones
pràctiques concretes.
El Sr. F. Gómez afegeix que encara queden comptadors no electrònics, fet que comporta una
monitorització diferent.
La Sra. S. Bofill s’interessa pels criteris de canvi de companyia que oferirem, i el Sr. F. Gómez respon
que oferirem diferents opcions en base a diferents criteris com l’origen de l’energia, preu...
El Sr. C. García intervé per recordar que el 97,5% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
s’originen en l’àmbit privat, per la qual cosa aquest servei permetrà a la ciutadania alinear-se amb
l’assoliment dels objectius de reducció d’emissions a la nostra ciutat.
A continuació el Sr. S. Punsola recalca el fer que aquest equip que proposem d’instal·lar permet afinar
el consum per reduir-lo.
El Sr. F. Valero aclareix que l’operació no serà tan fàcil a nivell tècnic quan trobem cases amb 4 circuïts
de sortida, ja que variar això és complicat perquè cal variar la instal·lació.
El Sr. F. Gómez conclou aquest punt aclarint que el servei que oferim és un control de la informació, i
que tot això es posarà de relleu i pot derivar en recomanacions d’inversió per evitar incendis, etc.
4. Mapa de Soroll 2018
El Sr. M.A. Vadell presenta aquest punt de l’ordre del diai dona pas de nou al Sr. F. Gómez, el qual
inicia la seva exposició citant les eines de gestió del soroll que ens permeten controlar la qualitat
acústica del municipi:
•

Mapa de capacitat

•

Mapa de soroll

•

Mapa estratègic

•

Pla d’acció en matèria de contaminació acústica

D’entre aquestes, en aquest punt se centra en el Mapa de soroll i procedeix a la seva exposició en base a
la presentació PowerPoint. El mapa de soroll s’ha d’actualitzar cada 5 anys, i les mesures es planifiquen
a 5 anys vista, de manera que cada any s’actualitza parcialment una zona de Mataró. Tot seguit exposa
el mapa de mesures de 2018, que ens posen de relleu l’indicador de soroll existenta nostra ciutat.
5. Pla d’acció contra el soroll
Enllaçat amb el punt anterior, el Sr. F. Gómez prossegueix exposant que el mapa de superacions que es
deriva de la diferència existent entre les mesures del mapa de soroll i el mapa de capacitat dona lloc a
un pla d’acció que un cop implementat derivarà en un nou mapa de soroll, i així és com en un cicle de
millora contínua es gestiona el soroll a la ciutat. La monitorització de fonts de soroll de 2018 és més
extensa que la que es va fer el 2012.
Tot seguit posa en coneixement la creació d’una Comissió de seguiment integrada per personal dels
diferents serveis de l’Ajuntament implicats en la gestió del soroll.
Finalment, el Sr. F. Gómez exposa el contingut del Pla d’acció en matèria de contaminació acústica de
2018, el qual s’estructura en un total de 32 accions de diversa tipologia: propostes de regulació i
compliment de la normativa, inversions, actuacions estratègiques, accions de sensibilització i
conscienciació, i finalment accions de control i seguiment del Pla.
Finalitzada l’exposició del contingut tècnic, el Sr. J. Sánchez inicia el torn obert de preguntes per
demanar si no es podrien fer campanyes de control del soroll dels tubs d’escapament. El Sr. F. Gómez
confirma que, efectivament, aquesta és la primera acció inclosa al llistat de mesures.
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Prossegueix el torn la Sra. V. Espinosa, que s’interessa per saber si la xarxa d’estacions de vigilància
són fixes o mòbils, a la qual cosael Sr. F. Gómez aclareix que són mòbils i s’instal·laran en funció de la
problemàtica que es vulgui avaluar.
Tot seguit el Sr. J.M. López demana disposar de l’estudi per mirar-se’l amb deteniment, amb motiu dels
fets ocorreguts aquest estiu a la Plaça Joan XXIII i que van generar conflictes de soroll que el seu grup
ja va advertir.El Sr. C. García respon que l’estudi és un treball de la Diputació de Barcelona
estandarditzat on no podem incidir, i és en el marc del pla d’acció on tenim marge per poder aplicar
diversitat de mesures per part de diferents serveis municipals, entre les quals n’hi ha diverses
susceptibles de ser aplicades en casos com, per exemple, el que s’ha donat a la Plaça Joan XXIII.
Per cloure aquest punt el Sr. F. Gómez remarca que aquest nou pla té un nou enfocament que va molt
més enllà del trànsit de vehicles.
6. Mesures d’olors a Mataró
Tot seguint la presentació PowerPoint, el Sr. F. Gómez exposa que tenim diverses queixes d’olors a la
ciutat, per la qual cosa hem adoptat diverses mesures de gestió per abordar-ho. La primera és el
mesurament, entre les quals la tècnica de mesurament de la immissió és la més interessant i s’efectuaran
mesures directes en diferents punts de la malla predefinida de punts de mesurament.
El Sr. F. Gómez prossegueix l’exposició afegint que també estem en contacte amb el Servei de
Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat que Catalunya, que és l’òrgan que controla el tema de les
activitats que resultin se els focus originaris d’olors. A partir d’aquí, creuarem les mesures d’emissions
(cada indústria ) i immissions (Ajuntament) per determinar les actuacions de gestió de la contaminació
odorífera.
El Sr. F. Gómez finalitza aquest punt dient que la idea no és fer una gestió puntual sinó continuada.
7. Evolució del Pla d’impuls de l’economia circular a Mataró
La Sra. M. Calvo inicia l’exposició d’aquest punt per actualitzar l’estat d’execució d’aquest projecte, tot
seguint la presentació PowerPoint.
Actualment ens trobem en l’inici de la tercera fase, de definició d’estratègies prioritàries. Per això, entre
els mesos de juliol i setembre es van realitzar 3 tallers participatius amb els agents del territori
identificats com a rellevants. La Sra. M. Calvo repassa les principals línies de treball que es van
identificar per a cadascun dels 3 sectors explorats: tèxtil, agroalimentari i públic.
8. Espai autoreparació a la Casa Capell
Prossegueix la Sra. M. Calvo exposant aquest nou servei de suport i assessorament gratuït als ciutadans
per tal que es puguin reparar ells mateixos alguns aparells i objectes.
Tot seguint la presentació Power Point, s’exposen els objectius i els detalls de l’organització de l’espai i
d’aquest servei que s’efectuarà a la Casa Capell
9. Informació general.
El Sr. F. Gómez fa un darrer apunt sobre un estudi de contaminació atmosfèrica. S’han instal·lat 25
mesuradors d’òxids de nitrogen en fanals, i estem a l’espera de rebre els resultats.
10. Precs i preguntes.
No n’hi ha.
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Acords i compromisos:
La sessió finalitza sense acords.
Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.51 h

President

Secretària accidental

Miquel Àngel Vadell Torres

Maria Calvo Vergés

Mataró, 12 de novembre de 2018

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic:
1. Acta sessió anterior
2. Convocatòria FEDER
3. Presentació del Programa eficiència energètica a les llars
4. Mapa de Soroll 2018
5. Pla d’acció contra el soroll
6. Mesures d’olors a Mataró
7. Evolució del Pla d’impuls de l’economia circular a Mataró
8. Espai autoreparació a la Casa Capell
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