
 

 

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT – Acta  

 

Número sessió: 02-2021 

Caràcter: ordinari 

Data: 26 de maig de 2021 

Hora: 19.00 h 

Lloc: format virtual 

 

Hi assisteixen: 

Regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició Ecològica / Cultura President 

Grup Municipal En Comú Podem Mataró Vocal 

Grup Municipal PSC-CP Vocal 

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

AMPA Institut Thos i Codina Vocal 

Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) Vocal 

Tecnocampus Vocal 

Associació Negoci i Empresa Mataró (NEM) Vocal 

Associació de Veïns i Veïnes de Peramàs-Esmandies Vocal 

Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample Vocal 

Tècnica del Servei de Desenvolupament Sostenible Secretària 

 

També hi assisteixen:  

Regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i Forestal Convidat 

Cap de l’Àrea de Qualitat Urbana Convidat 

Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic Convidat 

Cap de Servei d’Espais Públics Convidat 

  

S’excusen: 

Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques (SPAS)  

Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya  

  

No assisteixen: 

Grup Municipal Junts per Mataró 

Grup Municipal ERC-MES-AM 

 



 

Grup Municipal Ciutadans  

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 

Col·legi d’Aparelladors de Barcelona 

 

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

AV de Pla d'en Boet - El Rengle  

Il· lustre Col·legi d'Advocats de Mataró  

  

Ordre del dia: 

 

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

2. Informació de la valoració de les ofertes i de la proposta d’adjudicació del nou contracte de 
recollida de residus i neteja viària. 

3. FEDER CPI Gestió Residus. 

4. Mataró pel clima. 

5. Conveni Ajuntament – Associació Agrària Cinc Sènies-Mata-Valldeix. 

6. Procés de renovació parcial dels membres dels consells. 

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 la presentació del nou contracte de recollida de residus i neteja viària. 

 

2. Informació de la valoració de les ofertes i de la proposta d’adjudicació del nou contracte de 
recollida de residus i neteja viària. 

3. FEDER CPI Gestió Residus. 

El President dóna la benvinguda als assistents i introdueix aquest punt de l’ordre del dia, tot indicant 
que el punt núm. 3 s’inclourà en el núm. 2. Explica que en el darrer Ple es va ratificar la valoració de les 
ofertes, gairebé per unanimitat, i que aquest és un tema molt important del mandat, ja que es pretén 
millorar tant la percepció com la realitat del sistema de recollida de residus i de la neteja viària, i que 
aquest no només afectarà a la zona urbana.  

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. 

El President afegeix que fa un parell de setmanes va arribar el comunicat de l’atorgament d’un fons 
FEDER de 3,5M d’euros per la gestió de residus i que això farà més solvent, encara, la implantació 



 

d’aquest nou contracte de 5 anys de vida. Puntualitza que durant aquest període ja es treballarà per 
determinar com continuar després, amb l’aprovació de les noves lleis que es preveuen.  

La Secretària agreix la presentació i obra un torn de preguntes. 

El representat de l’OCUC felicita per l’explicació però afegeix que això és la teoria i que la valoració 
real l’haurem de començar a fer d’aquí a mig any. Planteja un parell de dubtes: 1) En relació a la 
recollida comercial, FCC proposa només al Centre, per tant preveu que el problema de la saturació per 
brossa comercial als contenidors continuarà igual. Afegeix que caldrà veure si l’empresa que realitzarà 
els controls de qualitat tindrà instruccions per aconseguir que els comerços utilitzin bé el sistema; 2) En 
relació a la recollida selectiva, planteja que estem en un 37%, quan es preveu que hem d’assolir un 50% 
al 2030, i que per tant caldrà establir criteris per assolir els objectius i afavorir el reciclatge, afegeix que 
un molt bon model fou el que ja es va utilitzar l’any 2017 de sistema de millora per barris i on es 
premiava en funció de la millora aconseguida. 

El President, en relació al dubte 1), respon que la proposta guanyadora proposa recollida comercial en 
els diferents eixos comercials, no només en el Centre, justament per evitar el que ha plantejat. Pel que 
fa al dubte 2), manifesta que pujarem del 40% segur, però que no podrem donar xifres fins que no 
comencem a veure com funciona el pilot del porta a porta, com van els contenidors mòbils, els eixos 
comercials... afegeix que potser no s’arribarà al 50%, però que en aquests 5 anys hi hauríem d’estar ben 
a prop. Puntualitza que si al 2030 tenim capacitat per anar més enllà del 50%, millor. 

El Cap de Servei d’Espais Públics en relació a la proposta de repartiment per AMPA’s de l’aconseguit 
als barris a Rocafonda i el Pla d’en Boet, explica que ja està contemplat que aquest sigui el sistema. 
Afegeix que quan arribi la nova llei es farà un altre tipus de pagament per generació, però que ara per 
ara s’utilitzarà el mateix sistema que fins ara. 

El President puntualitza que calen campanyes concretes i que el contracte ja preveu 130.000euros per 
comunicació, que es destinaran a campanyes. 

La representant de l’AMPA Institut Thos i Codina planteja dues preguntes: 1) Com es farà la 
informació als veïns, concretament a Vista Alegre, sobretot tenint en compte els limitats espais 
disponibles als pisos, els tipus de cubells ... 2) En relació a la sensibilització dels nanos, explica que 
tenen un mal exemple davant el Thos i Codina ja que a l’aparcament sempre hi ha molta brossa. Espera 
que amb els inspectors es millorin aquests temes. 

El President contesta que són preguntes que ja s’han plantejat. En relació a la 1), explica que hi ha un 
dispositiu preparat per explicar-ho a la ciutadania i, especialment, on es farà el porta a porta. Afegeix 
que si no es fes així, començaríem molt malament i que el servei s’implantarà gradualment, per fer-ho 
bé (primer a les urbanitzacions i, quan funcioni, s’entrarà al nucli urbà amb Vista Alegre). Acaba dient 
que ell mateix té previst asseure’s amb els veïns i veïnes i que cal ajudar a la gent perquè se’ls hi 
demanarà un sobreesforç. En relació al punt 2), del aparcament del Triangle, constata que el mercat del 
dissabte és un problema. Explica que des de l’Ajuntament es neteja, però que els del mercat també 
tenen responsabilitats i que cal treballar amb ells. Afegeix que el nou servei preveu una rutina per 
l’aparcament del costat i no actuacions puntuals, com fins ara. Acaba dient que el 3r lot es destina a 
vetllar perquè les empreses compleixin el contracte i se’ls hi fiscalitzi la feina, a banda de que hi haurà 
un reforç a la zona. 

La representant de l’AMPA Institut Thos i Codina planteja un altre problema: quan la brigada neteja, la 
brossa passa per sota les tanques i acaba entrant a l’Institut (exemple de les fulles que bufen). 

El President respon que amb el nou contracte espera que també s’arregli aquest tema. 

La representant de l’AMPA Institut Thos i Codina manifesta que hi ha un desplaçament de la brossa 
dels usuaris del porta a porta vers els contenidors i que, sovint, la gent la deixa al terra i no al seu lloc. 

El Cap de Servei d’Espais Públics contesta que en les zones frontereres del porta a porta es 
redistribuiran les àrees de contenidors i no es tindrà una línia divisòria, sinó una franja, per tal que els 



 

usuaris puguin escollir el sistema. Afegeix que continuarà sent recollida identificada i que caldrà fer 
tasca d’informació i seguiment important per fer l’acompanyament. 

El representant del de l’Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample vol fer una 
consideració que també passa en d’altre ciutats: cal vetllar el tema de la inspecció per reconduir el mal 
ús del sistema que en fan alguns. Afegeix que cal ser gradual però que cal posar límits. Destaca també 
la importància de les campanyes informatives. 

El President manifesta el seu total acord amb l’exposat. Afegeix que després també cal entrar en 
sancions amb l’Ordenança de Civisme, i que ja s’hi està treballant. 

 

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

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

4. Mataró pel clima. 

El President fa la presentació d’aquest punt de l’ordre del dia, tot recalcant que es tracta de l’estratègia 
climàtica de ciutat. L’exemplifica amb les gairebé 40 instal·lacions de plaques fotovoltaiques que 
s’instal· laran en aquest mandat. 

La Secretària complementa la informació i passa la videocàpsula que es va editar on es visualitza en 
menys d’un minut el PAESC, el nucli dur de l’estratègia Mataró pel clima. Acaba convidant a tothom a 
fer una llegida del document Mataró pel clima, que ja se’ls hi va fer arribar, així com del web que s’ha 
creat, oferint-se a resoldre les qüestions que després vulguin plantejar. 

 

5. Conveni Ajuntament – Associació Agrària Cinc Sènies-Mata-Valldeix. 

El Regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i Forestal fa la presentació d’aquest punt de l’ordre del 
dia, contextualitzant el conveni amb l’Associació Agrària Cinc Sènies-Mata-Valldeix i detallant els 
acords que s’hi contemplen. 

El representat de l’OCUC pregunta quants diners ens costarà. 

El Regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i Forestal contesta que no es té pressupost i que està 
previst anar a Fons europeus. Afegeix que bàsicament es partirà de recursos externs i de crear sinèrgies 
i predisposar actituds. 

 

6. Procés de renovació parcial dels membres dels consells. 

La Secretària presenta aquest punt de l’ordre del dia. Avança de forma resumida el què properament 
rebran, des de Participació ciutadana, totes les entitats i col·lectius que han de renovar la seva 
representativitat al Consell a meitat del mandat. Afegeix que la informació la rebran tant les persones 
designades com les mateixes entitats o col·lectius a les que representen. 

 

7. Informació general. 

No n’hi ha. 

 

8. Precs i preguntes. 

El representant del de l’Associació de Veïns i Veïnes Pati Can Marchal-Eixample trasllada una pregunta que 
plantegen els veïns i veïnes en relació a la bonificació per l’ús de les deixalleries: si realment continua existint  ja 
que els hi arriben missatges contradictoris. 



 

El President respon que s’ha produït una distorsió en la informació des de l’aprovació inicial i que ara ja està 
solventat. Afegeix que la bonificació continua igual.. 

El representat de l’OCUC pregunta si hi ha una previsió respecte a la finalització de les obres del Parc de la rda. 
Bellavista. 

El Director de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic contesta que justament a la Comissió Informativa 
del matí s’ha portat el projecte modificat d’aquest Parc, que substancialment és el mateix, però s’ha ajustat al 
dipòsit final. Pel que fa al termini d’execució inclou una pròrroga de 6 mesos, que començarà a córrer a partir de 
l’aprovació de la modificació. 

El representant de l’ADF Serra de Marina agraeix la informació que s’ha donat avui al Consell i felicita 
per la iniciativa en el tema de la recollida de residus. Anima a que no es defalleixi en tirar endavant les 
diverses novetats del nou contracte i ho exemplifica amb incidències en municipis veïns. Recalca la 
importància de lligar-ho amb l’Ordenança de Civisme i afegeix que si cal arribar a sancions, s’hi arriba. 
Destaca la importància dels punts negres en les zones periurbanes i ofereix la col·laboració de l’ADF 
per informar directament de les incidències que detectin. Acaba la seva exposició felicitant de les 
activitats desenvolupades pel Regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i Forestal i pel conveni de 
l’espai agrari. 

El President proposa acordar una reunió amb l’ADF, Protecció Civil i Espais Públics per trobar noves 
fórmules de col·laboració en relació als abocaments dels espais periurbans. 

El representant de l’ADF Serra de Marina demana al Regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 
Forestal que expliqui la col·laboració ciutadana per la neteja dels entorns de Mataró. 

El Regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i Forestal exposa que són nombroses les iniciatives  de 
voluntariat per la neteja dels entorns periurbans de Mataró que s’han endegat (escoles, entitats, 
associacions de veïns ...). Recalca la importància dels recursos que posa l’Ajuntament en aquest tema, 
però que és bàsic treballar conjuntament amb la ciutadania i sensibilitzar a la vegada per aconseguir un 
entorn en bon estat. 

El President, abans de tancar la sessió, convida als assistents a visitar les dunes de la platja que en 
aquests moments estan espectaculars. 

 

Acords i compromisos:  

 

La sessió finalitza sense acords. 

 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.50h 

 

President 

Francesc Xavier Gomar Martín 

 

Secretària  

Lluïsa Boatell Boba 

 
Mataró, 26 de maig de 2021 
 

 



 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic: 

1. Acta sessió anterior 
2. Presentació de la valoració de les ofertes i de la proposta d’adjudicació del nou contracte de 

recollida de residus i neteja viària 
3. Document Mataró pel clima 


