CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT – Acta

Número sessió: 01-2021
Caràcter: ordinari
Data: 20 de gener de 2021
Hora: 19.00 h
Lloc: format virtual
Hi assisteixen:
Regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició Ecològica

President

Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Serra de Marina

Vocal suplent

Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)

Vocal

Tecnocampus

Vocal

Unió de Botiguers de Mataró

Vocal

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

Vocal

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró

Vocal

Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample

Vocal

Tècnica del Servei de Desenvolupament Sostenible

Secretària

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

Convidat

Director tècnic del Consorci de RSU del Maresme

Convidat

Director gerent d’Aigües de Mataró

Convidat

Director d’operacions d’Aigües de Mataró

Convidat

Responsable de Qualitat i Medi ambient d’Aigües de Mataró

Convidat

S’excusen:
Unió General de Treballadors (UGT)
Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques (SPAS)
Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs-Esmandies
No assisteixen:
Grup Municipal Junts per Mataró
Grup Municipal En Comú Podem Mataró
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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. Parc Circular Mataró - Maresme.
3. Projecte del dipòsit d’aigües de la rda. Bellavista.
4. Control dels punts de sobreeixida de la xarxa de clavegueram al medi natural.
5. Informe anual del Consell 2020.
6. Pla anual de treball del Consell 2021.
7. Informació general.
8. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
S’inicia la sessió a les 19.05h i, amb l’acord dels assistents, es deixa per tractar el primer punt de l’ordre
del dia després de les presentacions.
2. Parc Circular Mataró - Maresme.
El President dóna la benvinguda als assistents i introdueix aquest punt de l’ordre del dia.
El Director tècnic del Consorci de RSU del Maresme pren la paraula i fa la presentació d’aquest
projecte, amb el suport d’un Power point.
El President agraeix la presentació i obra un torn de preguntes.
El representat de l’OCUC planteja tres qüestions: 1) s’interessa per l’eliminació dels horts públics que
s’ha esmentat; 2) pregunta quina empresa ha guanyat el 2n lot de recollida de voluminosos i 3) proposa
que caldria fer un estudi de mobilitat, perquè aquestes instal·lacions seran un pol d’atracció i el sistema
podria col·lapsar.
En relació al 1) punt plantejat, el Director tècnic del Consorci de RSU del Maresme respon que els horts
inicialment anaven sobre la coberta de la nau, adreçats a entitats, però que al final es va valorar que era
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un espai massa petit, a la vegada que incòmode per accedir-hi. Afegeix que s’inclouran en una fase
posterior del projecte i en un lloc més adequat.
El President, en relació a la 2) qüestió exposada, contesta que actualment s’estan valorant les ofertes i
que encara no s’ha adjudicat.
En relació al 3) punt, el Director tècnic del Consorci de RSU del Maresme respon que la mobilitat és un
aspecte molt important a considerar. Explica que el projecte inclou places d’aparcament pels usuaris
que vinguin d’altres zones de la ciutat o de fora de Mataró. Així mateix especifica que es vol que sigui
un projecte atractor de mobilitat sostenible, per exemple, amb una escola-taller de reparació de
bicicletes, amb vessant social, amb sortida de mecànics de bicicletes homologats. Acaba dient que tenen
previst el tema de la mobilitat però que també volen ser un atractor.
El Representant del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya, després de felicitar pel projecte i la
presentació realitzada, planteja tres preguntes: 1) l’espai Refer tindrà punts mòbils?; 2) la simbiosi
industrial, més enllà de la planta, es podrà fer? i 3) hi ha valorització energètica / energies renovables en
el projecte?.
En relació a la 1) qüestió plantejada, el Director tècnic del Consorci de RSU del Maresme explica que
són serveis gratuïts per la ciutadania i que la deslocalització a d’altres barris de la ciutat o a la comarca
s’ha d’estudiar. Puntualitza que actualment contracten el ReparaTruck amb Solidança, que itinera pels
diferents municipis. Afegeix que pensen amb activitats deslocalitzades però que primer volen veure
com funciona l’espai mare.
El Director tècnic del Consorci de RSU del Maresme, en relació a la 2) qüestió, explica que ja han
començat a detectar algunes relacions, per exemple els matalassos amb els tèxtils. Afegeix que en el
marc de l’Estratègia de ciutat ja es contempla el projecte de simbiosi industrial per a tots es polígons de
la ciutat.
En relació a la qüestió núm. 3) contesta que volen implantar una caldera de biomassa, que ja n’estan
parlant amb la Diputació de Barcelona, a banda de les plaques fotovoltaiques.
El President proposa enviar la informació.
La Secretària confirma que després de la sessió es faran arribar a tots els integrants del Consell les
presentacions de la sessió.
El Director tècnic del Consorci de RSU del Maresme s’ofereix a passar la informació addicional que
necessitin.
El representant de l’Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample pregunta per l’estudi de
la viabilitat del projecte, tant econòmica com ambiental, i si hi ha un calendari previst per haver-ho
rendibilitzat.
El Director tècnic del Consorci de RSU del Maresme contesta que per la licitació ja es necessita la
memòria de viabilitat econòmica. Explica que la primera fase la tenen caracteritzada i que l’espai Refer
és deficitari perquè és un servei gratuït per la ciutadania, i que l’assumeix el Consorci. Afegeix que
l’important és l’ingrés pels voluminosos i que en aquest sentit hi ha dues entrades diferenciades: el preu
pel voluminós més trinxat, que és més car, i el preu del voluminós recollit amb cura; que haurien de
servir per finançar l’espai Refer.
La Secretària agraeix la presentació i l’aposta per la singularitat del projecte.
El Director gerent d’Aigües de Mataró felicita al Director tècnic del Consorci de RSU del Maresme i a
tots els implicats en aquest projecte tant engrescador.
3. Projecte del dipòsit d’aigües de la rda. Bellavista.
La Secretària explica que la inclusió d’aquest punt de l’odre del dia i el següent responen a un acord
que es va prendre en la darrera sessió del Consell.
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El Director gerent d’Aigües de Mataró introdueix aquest punt de l’ordre del dia i afegeix que hi ha un
altre projecte d’un dipòsit d’aigües pròpies (bàsicament de la riera d’Argentona) que facilitarà
l’abastament en l’horitzó 2028 amb aigua de la pròpia conca. Apunta també que el següent punt que
presentaran està contemplat en pel Pla director del clavegueram i que és l’estratègia per evitar que els
punts sobreeixida no aboquin materials al medi.
El Director d’operacions d’Aigües de Mataró fa la presentació d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el
suport d’un Power point.
El President agraeix al Director gerent i al Director d’operacions d’Aigües de Mataró la presentació i
vincula el projecte com a candidat a Fons de finançament europeus. Tot seguit obra el torn de
preguntes.
El representat de l’OCUC manifesta haver llegit que el dipòsit preveu aprofitar aigües del subsòl per
regar zones verdes de Mataró i comarca.
El Director gerent d’Aigües de Mataró contesta que això fa referència al dipòsit d’aigua pròpia, que tot
just està en fase de projecte, i que no es correspon al de la rda Bellavista que s’ha presentat.
4. Control dels punts de sobreeixida de la xarxa de clavegueram al medi natural.
El Director d’operacions d’Aigües de Mataró fa la presentació d’aquest punt de l’ordre del dia, amb el
suport d’un Power point. Incideix en l’evolució històrica, les xarxes existents i en les solucions
adoptades per la retenció de sòlids en 4 dels punts de desguàs per evitar al màxim els abocaments de
sòlids al medi. Explica també els controls d’abocament i els manteniments preventius que es realitzen
(neteges d’embornals, reixes i clavegueram).
La Secretària agreix la presentació i la feina que es realitza des d’Aigües de Mataró per preservar el
medi.
La representat de la Unió de Botiguers de Mataró agraeix la presentació i manifesta que li ha agradat i li
ha quedat molt clar i que així ho transmetrà al representant de la Societat de Pesca i Activitats
Subaquàtiques.
La representant del Tecnocampus agraeix la presentació i puntualitza que l’ha tranquil·litzat. Aprofita
per afegir que ha estat un temps sense assistir a les sessions del Consell, per un problema amb els
correus que ja s’ha solventat, i que està molt contenta de poder reprendre la seva activitat al Consell.
El representant del de l’Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample pregunta per les
pudors de la zona del Nàutic.
El Director d’operacions d’Aigües de Mataró contesta que no tenen constància de problemes en aquesta
zona i afegeix que en aquesta ubicació es pot propiciar l’emissió de les olors pròpies de a xarxa de
clavegueram.
La Secretària agraeix l’assistència i les presentacions dels representants d’Aigües de Mataró.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió.
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
5. Informe anual del Consell 2020.
S’aprova l’Informe anual del Consell 2020.
6. Pla anual de treball del Consell 2021.
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S’aprova el Pla anual de treball del Consell 2021.
7. Informació general.
No n’hi ha.
8. Precs i preguntes.
El representant de l’OCUC pregunta com està el tema de la Guia de rutes per les àrees forestal, que es
va aprovar al Ple del mes de desembre.
El President contesta que s‘hi està treballant, però que es tingui present que es va aprovar just al mes de
desembre. Afegeix que quan el tema estigui més avançat es podrà portar al Consell.
Acords i compromisos:
1. S’aprova l’Informe anual del Consell 2020.
2. S’aprova el Pla anual de treball del Consell 2021.

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.55h
President

Secretària

Francesc Xavier Gomar Martín

Lluïsa Boatell Boba

Mataró, 20 de gener de 2021
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