CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT – Acta

Número sessió: 02-2020
Caràcter: ordinari
Data: 24 de setembre 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

Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Serra de Marina

Vocal suplent

Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)

Vocal

Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques (SPAS)

Vocal

Unió de Botiguers de Mataró

Vocal

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró

Vocal

Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs-Esmandies

Vocal

Tècnica del Servei de Desenvolupament Sostenible

Secretària

També hi assisteixen:
Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic

Convidat

Cap de Servei d’Espais Públics

Convidat

S’excusen:
Tecnocampus
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
No assisteixen:
Grup Municipal Junts per Mataró
Grup Municipal ERC-MES-AM
Grup Municipal Ciutadans
Grup Municipal PSC-CP
Unió de Pagesos
AMPA Institut Thos i Codina

Associació d’empresaris de gènere de punt de Mataró i Comarca (ASEGEMA)
Associació empresarial d’instal·ladors d’electricitat, fontaneria i afins de
Mataró
Col·legi d’Aparelladors de Barcelona
Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM)
AV de Pla d'en Boet - El Rengle
Ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió.
2. Elecció dels representants al Consell de Ciutat.
3. Gestió municipal de residus – contracte de neteja.
4. Informació general.
5. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
S’inicia la sessió a les 19.15h en segona convocatòria.
1.

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

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2.

Elecció dels representants al Consell de Ciutat.

La Secretària recorda que en la sessió anterior es va acordar que les persones que volguessin representar
el Consell Municipal de Medi Ambient al Consell de Ciutat, ho haurien de notificar a la Secretària i que
en la següent sessió es tractaria com un punt de l’ordre del dia. Afegeix que ningú li ha fet arribar cap
proposta.
El President pren la paraula i ofereix al representant de l’OCUC si vol ser el representant del Consell,
atès que ja va fer molt bona feina al Consell de Ciutat en el mandat anterior.
El representant de l’OCUC accepta la proposta i tothom manifesta la seva conformitat a la candidatura.
S’acorda que el representant del Consell de Medi Ambient al Consell de Ciutat serà el Sr. Javier
Sánchez del Campo (OCUC).
3.

Gestió municipal de residus – contracte de neteja.

El President fa la presentació d’aquest punt de l’ordre del dia recordant el compromís adquirit en la
sessió anterior de presentar aquest tema com a monogràfic en el Consell. Resumeix el camí realitzat
fins ara i puntualitza que el nou contracte és una proposta de l’Ajuntament, perquè els diversos grups hi
han pogut participar. Afegeix que la documentació se’ls hi trametrà una vegada hagi passat el Ple
municipal de l’1 d’octubre.

El President acaba la seva introducció recalcant que Mataró passarà d’estar a la cua a ser capdavantera
en aquest àmbit, tot il·lustrant-ho amb el Parc d’economia circular que també es tractarà en una sessió
del Consell.
El Cap de Servei d’Espais Públics pren la paraula i fa la presentació d’aquest punt de l’ordre del dia,
amb el suport d’un power point. Destaca que el plec s’ha elaborat pels serveis tècnics municipals amb
col·laboració amb BCN Ecologia. Indica l’increment substancial del pressupost esmerçat en el nou
contracte i la divisió del contracte en tres lots (servei de recollida i neteja; recollida de voluminosos i
control de qualitat i conscienciació ciutadana). Resumeix els serveis de recollida de residus i neteja que
es proposen, especificant els nous serveis i les millores respecte als actuals (recollida porta a porta en
urbanitzacions i possible extensió a Vista Alegre, recollida mòbil al Centre, mercats ambulants,
“botellón”, “fer dissabte”, aparcaments municipals de superfície, serveis complementaris de neteja,
neteja de contenidors i entorns, recollida de punts negres en zones forestals ...). Acaba la seva
intervenció informant del calendari que, si tot va bé, podria portar a iniciar la prestació dels serveis
actuals pel nou adjudicatari al mes de març, i els serveis nous al mes de juny.
El President agraeix la presentació i la complementa amb 3 punts: no es compraran contenidors nous, si
no és necessari; en cas que hi hagi alguna impugnació el calendari es veurà modificat; es preveu una
comunicació diferent dels serveis. Tot seguit obra un torn de paraules.
El representant de l’OCUC manifesta que té 4 propostes / al·legacions a fer i pregunta com es poden
canalitzar.
El President li respon que abans del Ple no se’ls hi pot passar els plecs però ofereix la possibilitat que
facin una reunió amb el Cap de Servei d’Espais Públics per veure si les seves aportacions són
assumibles.
El representant de l’ADF Serra de Marina felicita a l’Ajuntament perquè sembla que aquest plec
solventa dèficits existents en l’anterior contracte. Pregunta si els punt negres es faran a demanda i
també pregunta pels contenidors de les urbanitzacions.
El President, en relació al segon punt, respon que sí que es retiraran els contenidors. Afegeix que el
porta a porta a les urbanitzacions ha requerit molt de debat intern: es necessitava un sol urbanitzat poc
dens i que tingués problemes i es va valorar que les urbanitzacions complien els requisits per provar
l’experiència. Explica que es treballarà en tot moment amb els veïns per anar resolen els dubtes o
problemes que vagin apareixent. Acaba dient que la implantació al barri de Vista Alegre dependrà de
com funcioni a les urbanitzacions.
El Cap de Servei d’Espais Públics, contestant a com funcionarà el servei dels punts negres, informa que
les incidències es recolliran per diversos canals: serveis municipals, Policia Local, veïns i la mateixa
ADF i que aquestes incidències aniran directament a l’empresa perquè vagi actuant.
El representant de l’ADF Serra de Marina entén que d’aquesta manera s’incrementarà la freqüència de
la recollida.
El President recalca que cal establir circuïts i protocols per agilitar el màxim la resolució de les
incidències.
El representant de l’ADF Serra de Marina recorda que els punts negres abans depenien d’una partida
extra i que en canvi ara estaran inclosos en el contracte.
El Cap de Servei d’Espais Públics confirma que efectivament els punts negres estaran inclosos en el
contracte amb un servei de 3 dies a la setmana.
La representant de la Unió de Botiguers manifesta que als problemes de neteja s’hi ha d’afegir l’aspecte
de la ciutat. Planteja que la imatge és el conjunt: neteja, paviments del terra, arbrat viari ...
El President comparteix la seva opinió. Afegeix que cal aconseguir que la via pública tingui més
dotació pressupostària per poder-ho fer efectiu. Ofereix la possibilitat de convocar a la regidora de Via
Pública perquè ho expliqui.

Per acabar el President explica que l’èxit també dependrà, a banda de la via eductiva i de
sensibilització, de mesures coercitives i sancionadores i que caldrà activar protocols per d’incivisme
amb la Policia Local, quan sigui necessari. Tanca la intervenció oferint la disponibilitat del cap de
Servei d’Espais Públics per parlar-ne amb totes les persones i col·lectius que faci falta i recalcant què
sabem on anem i que ja hem començat el camí; els residu han de ser una oportunitat.
S’acorda que la documentació d’aquest punt 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.
4.

Informació general.

La Secretària recorda 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.
No n’hi ha.
5.

Precs i preguntes.

El representant de l’ADF Serra de Marina pregunta si s’ha fet alguna activitat vinculada a Let’s Clean
Up Europe.
El President respon que sí, que el diumenge passat es va estar netejant les dunes de la platja del
Varador, conjuntament amb l’entitat Natura. Afegeix que estan molt contents amb el respecte que hi ha
hagut en la intervenció per delimitar aquest espai.
El representant de l’OCUC pregunta per estat del projecte del dipòsit d’aigua de la ronda Bellavista.
El President proposa que com que estava previst que en una propera sessió del Consell vingués un/a
representant d’Aigües de Mataró pel tema de les sobreeixides de la xarxa de clavegueram, també
serveixi per explicar-nos aquest projecte d’obres.
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.
Acords i compromisos:
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.
Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.15h

President

Secretària

Francesc Xavier Gomar Martín

Lluïsa Boatell Boba

Mataró, 24 de setembre de 2020

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic:
1. Acta sessió anterior
2. Presentació del nou contracte del servei de recollida de residus i neteja viària i de platges de
Mataró

