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CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT – Acta  

 

Número sessió: 01-2020 

Caràcter: ordinari 

Data: 22 de juliol de 2020 

Hora: 19.00 h 

Lloc: format virtual 

 

 

 

Hi assisteixen: 

Regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició Ecològica:  President 

Grup Municipal En Comú Podem Mataró Vocal 

Grup Municipal ERC-MES-AM Vocal 

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

AMPA Institut Thos i Codina Vocal 

Col·legi d’Aparelladors de Barcelona Vocal 

Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques (SPAS) Vocal 

Unió de Botiguers de Mataró Vocal 

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

Tècnica del Servei de Desenvolupament Sostenible Secretària 

 

També hi assisteixen:  

Cap de l’Àrea de Qualitat Urbana Convidat 

Tècnic del Servei d’Estratègia i Governança  

 

Convidat 

S’excusen: 

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

Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)   

Tecnocampus  

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

Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs-Esmandies  
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No assisteixen: 

Grup Municipal Junts per Mataró  

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)  

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

 

AV de Pla d'en Boet - El Rengle  

  

Ordre del dia: 

 

1. Benvinguda als nous membres. 

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

3. Elecció dels representants al Consell de Ciutat. 

4. Servei de neteja i recollida de residus. 

5. Presentació de l’espai del Consell a la plataforma Decidim.  

6. Informació general. 

7. Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

S’inicia la sessió a les 19.15h en segona convocatòria. 

 

1. Benvinguda als nous membres. 

El President dóna la benvinguda i tot seguit es fa una roda de presentacions dels assistents a la sessió 
virtual de constitució. 

El President pren la paraula i especifica el protagonisme que vol que adopti el Consell. Apunta alguns 
dels grans temes que s’hi hauran de debatre en un futur proper (el nou contracte de la brossa, el Parc 
d’economia circular, la transició energètica...) i d’altres de no tanta entitat, però no per això menys 
importants (l’alguer, l’acordonament de les dunes de la platja, les boies que recullen microplàstics...). 
Proposa sessions trimestrals i apunta que alguna sessió podrà ser monogràfica. 

 

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

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 
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3. Elecció dels representants al Consell de Ciutat. 

La Secretària explica que amb l’inici del mandat s’ha de procedir a designar de nou els representants al 
Consell al Consell de Ciutat (un màxim de 2). 

S’acorda que les persones que vulguin representar el Consell Municipal de Medi Ambient al Consell de 
Ciutat, ho notificaran per correu electrònic a la secretària i que en la propera sessió s’inclourà com a 
punt de l’ordre del dia l’elecció dels representants al Consell de Ciutat. 

 

4. Servei de neteja i recollida de residus. 

El Cap de l’Àrea de Qualitat Urbana fa la presentació d’aquest punt de l’ordre del dia. Explica l’estat de 
la situació, l’elaboració dels nous plecs i la utilització de les demandes i queixes ciutadanes recollides 
per la seva elaboració. Apunta que significarà una millora de la neteja viària (amb freqüència i 
personal), que tornarem a la recollida de voluminosos als domicilis, que s’aplicaran nous sistemes de 
control de qualitat i d’auditories, que es reforçarà la comunicació amb els ciutadans i ciutadanes  i que 
s’incrementarà en 2 milions d’euros el contracte actual. Acaba la intervenció temporitzant-ho: es preveu 
que els plecs quedin tancats al setembre /octubre; aleshores s’iniciarà el període de licitació i el nou 
servei es preveu que entri en funcionament el primer trimestre del 2021. Afegeix que en paral·lel a 
aquet contracte també hi haurà el desplegament del Parc d’economia circular. 

El representant de l’ADF Serra de Marina pregunta si en el nou contracte es contempla la part 
periurbana de Mataró, per tal de poder fer front als abocaments que malauradament continuen 
apareixent en les zones agrícoles i forestals. 

El Cap de l’Àrea de Qualitat Urbana respon que hi està contemplat ja que és una de les demanades que 
s’havien detectat prèviament i que també havien manifestat des de la mateixa ADF. 

El President puntualitza que caldrà una sessió monogràfica per parlar d’aquest tema, una vegada el plec 
ja hagi passat pel Ple. 

La representant de l’AMPA Institut Thos i Codina manifesta, en relació a les campanyes de 
sensibilització, que cal fer-les arribar als centres d’ensenyament de secundària. 

 El Cap de l’Àrea de Qualitat Urbana contesta que en aquest àmbit s’ha detectat un aspecte de millora: 
s’han fet per centres de primària i ara cal arribar també als de secundària. Afegeix que de fet es 
preveuen campanyes adreçades a diversos públics. 

El President afegeix que el plec també preveu al vigilància i la sanció. 

El representant del Grup Municipal ERC-MES-AM fa tres reflexions: 

- Manifesta que aquest Consell ha de ser un espai de participació, no només d’informació, i que 
per tant els temes hi han de passar abans de què estiguin tancats. Destaca que avui s’ha aprovat 
una acta de finals del 2018. 

- En relació a un prec que va presentar al Ple sobre la utilització de papereres de reciclatge a 
Mataró, pregunta si s’acabaran inclouen en el Plec, tot i que inicialment es va contestar que no; 
afegeix que no reciclar té un cost mediambiental molt alt. 

- En relació a les boies per recollir microplàstics celebra la iniciativa que ha plantejat a l’inici el 
President, però puntualitza que no som pioners perquè d’altres municipis ja les tenen, com és el 
cas de Sitges. 

El President demana disculpes per no haver pogut convocar abans el Consell. Tot seguit respon que els 
plecs no estan tancats i que es tindran en compte les aportacions que s’han fet al Consell. Afegeix que 
s’ha parlat amb tots els grups municipals i que, per tant, hi ha hagut participació política. Acaba dient 
que a més s’han elaborat en base a les queixes i les demandes rebudes amb anterioritat. 

En relació a les papereres de reciclatge, el President puntualitza que a la platja ja hi ha línies de 
contenidors per poder separar. Afegeix que totes les idees incrementen el preu del contracte i que també 
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és important ajustar-se al marc pressupostari. Acaba la seva intervenció especificant que cal 
sistematitzar les sessions del Consell i que preveu portar els temes amb temps suficient perquè s’hi 
pugui participar. 

El representant del Grup Municipal ERC-MES-AM expressa la seva satisfacció de què aquest Consell 
s’entengui com a consell de participació i no solament d’informació. 

El representant de l’ADF Serra de Marina pregunta si el contracte també inclou les deixalleries, perquè 
el preocupa el tema de les runes. 

El Cap de l’Àrea de Qualitat Urbana contesta que les deixalleries són un contracte a banda que finalitza 
d’aquí a dos anys. Informa que és té amb Solidança i que inclou les deixalleries i els contenidors 
de”Roba amiga”. Afegeix que s’està obert a parlar-ne de cara al futur plec. 

El President proposa que en un proper Consell es parli de les deixalleries. Acaba aquest punt de l’ordre 
del dia informant que el plec preveu iniciar el porta a porta  a les urbanitzacions de Mataró i també 
contempla implantar-ho al barri de Vista Alegre 

. 

5. Presentació de l’espai del Consell a la plataforma Decidim. 

El tècnic del Servei d’Estratègia i Governança fa la presentació d’aquest punt de l’ordre del dia 
navegant a través de la Plataforma Decidim que comparteix en pantalla amb tots els assistents. Explica 
l’origen, la incorporació dels òrgans de participació i els seus diversos apartats; així com l’estructura 
que es replica per a cadascun dels consells i que inclou la informació i la documentació (des del 2018) 
que els hi és pròpia. Manifesta que aquesta plataforma ha de ser el referent per a tota la ciutadania pel 
què fa als consells de participació. Acaba la seva intervenció afegint que la plataforma té altres 
prestacions, tot i que en aquets moments encara no s’utilitzen (debats, pressupostos participatius ...). 

El representant del Grup Municipal ERC-MES-AM agraeix l’esforç dels serveis tècnics per facilitar 
l’accés a la informació a través d’aquesta plataforma. 

 
6. Informació general. 

La Secretària explica que aquest apartat s’utilitza per explicar petits flaixos informatius, tant des de 
l’Ajuntament com des de les entitats i col· lectius representants al Consell. 

El representant de l’SPAS pren la paraula per plantejar dos temes: 

- Explica que com a entitat fa 22 anys que participen en el Projecte Alguer de Mataró i que 
aquest projecte inclou el seguiment de la posidònia oceànica, en el qual hi han participat més de 
500 submarinistes voluntaris i amb moltes hores d’immersió. Manifesta que algunes de les 
entitats que varen iniciar el projecte (entre les que encara hi ha l’Ajuntament de Mataró) ja no 
hi col·laboren, però que ells s’han mantingut en el compromís malgrat les retallades i les crisis 
que hi ha hagut en aquests anys. Acaba dient que la subvenció econòmica que rebien per part de 
l’Ajuntament va patir una retallada en un moment de crisi i que no s’ha recuperat la dotació 
inicial, tot i que la feina dels submarinistes s’ha duplicat amb la incorporació de noves estacions 
de seguiment. Acaba la intervenció reivindicant pel mar els esforços que es destinen per terra 
endins. 

- Explica que en una sessió de fa un parell d’anys tècnics d’Aigües de Mataró van venir al 
Consell a explicar el Pla director del clavegueram, entrant en el detall dels punts blaus. 
Manifesta la seva preocupació per les sobreeixides d’aigües per aquests punts blaus, quan hi ha 
avingudes, perquè suposen l’abocament d’aigües residuals al medi natural. Afegeix que en el 
seu dia Aigües de Mataró va dir que es controlarien aquests punts i, per tant, demana que es 
tracti aquest tema en una propera sessió perquè ens expliquin com ha avançat i que es podrà fer 
en un futur. 
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El President, en relació al segon punt, respon que en un proper Consell farem venir a un 
representant d’Aigües de Mataró per explicar-ho. En relació al primer punt manifesta que 
estarà encantat de poder-ne parlar quan vulguin i reconeix que segurament els esforços 
econòmics en aquest àmbit s’han d’incrementar. 

La Secretària recorda que just abans del confinament hi havia una reunió programada per 
presentar el Projecte i els darrers resultats del seguiment de l’alguer al regidor, però que va 
haver de suspendrés per raons obvies i que ara serà el moment de reprendre la programació de 
la trobada. 
El President insisteix en què realitzar aqueta reunió no és cap problema i que tots els projectes 
sumen. 
El representant de l’SPAS manifesta que queda a l’espera de la convocatòria. 

   
7. Precs i preguntes. 

El representant de l’ADF Serra de Marina recorda les tasques de difusió i prevenció que realitzen des de 
l’ADF. Manifesta que s’ha avançat molt en la gestió forestal del municipi, però que continuen havent-hi 
alguns punts que requereixen actuacions, com és el cas del Turo de Cerdanyola. 

El President tanca la sessió amb el compromís de realitzar dues sessions a la tardor, una de les quals 
serà monogràfica pels plecs de la brossa, i en l’altre es tractarà el tema d’aigües plantejat pel 
representant de l’SPAS, entre d’altres.. 

 

Acords i compromisos:  

 

1. S’acorda que les persones que vulguin representar el Consell Municipal de Medi Ambient al 
Consell de Ciutat, ho notificaran per correu electrònic a la secretària i que en la propera sessió 
s’inclourà com a punt de l’ordre del dia l’elecció dels representants al Consell de Ciutat. 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.30h 

 

 

 

 

 

President 

Francesc Xavier Gomar Martín 

 

 

 

 

Secretària  

Lluïsa Boatell Boba 

 
Mataró, 22 de juliol de 2020 
 

 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic: 

1. Acta sessió anterior 
 

 


