
 

 

INFORME ANUAL ANY 2020 

CONSELL DE MEDI AMBIENT  
 

Nombre de sessions realitzades:  2 

Mitjana de participació:  35,7 % 

 

Temes tractats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell de debat dels temes tractats 

 

 

 

 

 

 

 

Recull d’acords 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió 01/20 
 

− Elecció dels representants al Consell de Ciutat. 

− Servei de neteja i recollida de residus. 

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

 

Sessió 02/20 
 

− Elecció dels representants al Consell de Ciutat. 

− Gestió municipal de residus - contracte de neteja. 

 

 

Sessió 01/20 

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. 

Sessió 02/20 

1.  S’acorda que el representant del Consell de Medi Ambient al Consell de Ciutat serà el Sr. Javier 

Sánchez del Campo (OCUC). 

2. S’acorda que la documentació del punt número 3 de l’ordre el dia serà tramesa als integrants 

del Consell una vegada passat el Ple municipal de l‘1 d’octubre, en el qual es presenta el Plec 

del nou contracte per a la seva aprovació. 

3. S’adquireix el compromís que en la propera sessió del Consell es convidarà a un/a representant 

d’Aigües de Mataró per tal que presenti l’estat del projecte del dipòsit d’aigües de la rda. 

Bellavista, així com el control dels punts de sobreeixida de la xarxa de clavegueram al medi 

natural. 

 

Sessió 01/20 
 

− Servei de neteja i recollida de residus. 

 

Sessió 02/20 
 

− Gestió municipal de residus - contracte de neteja. 



 

 

Com es reflecteixen els acords?  

PAM Pla d’actuació de l’àmbit Resolució directa 
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sessió del Consell es convidarà 
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- 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 
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representant del Consell de 

Medi Ambient al Consell de 
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- S’acorda que la 

documentació del punt 

número 3 de l’ordre el dia 

serà tramesa als integrants 

del Consell una vegada 

passat el Ple municipal de l‘1 

d’octubre, en el qual es 
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contracte per a la seva 

aprovació. 

 

 

Mataró, 31 de desembre de 2020 


