Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

PROPOSTA DE TAULA DE RESIDUS DINS EL MARC DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI
AMBIENT.

ANTECEDENTS
Aquesta Taula ja es va posar en marxa a finals de l’any 2014 amb l’objectiu de debatre la proposta de
Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa, que ha estat aprovat com Avanç de pla per part de la
junta de govern.
La Taula va aturar els seus treballs degut a les eleccions municipals de maig de 2015, i un cop constituït
el nou consistori, pot continuar desenvolupant la seva funció. En la primera reunió de constitució del
Consell Municipal de Medi Ambient celebrada el gener de 2016, es va acordar mantenir la Taula de
l’Anella Verda, la Taula de l’Aigua i la Taula de Residus. Aquesta última s’havia de posar en marxa en el
marc del Pacte de la neteja i la recollida selectiva de Terrassa.
Per tant, una de les accions presentades i aprovades en el marc d’aquest Pacte, després d’una ronda de
reunions realitzades per tots els Districtes amb totes les entitats, es la posada en marxa de la Taula de
Residus com a eina de participació i col·laboració amb l’objectiu de debatre i reflexionar sobre diferents
aspectes d’interès i necessitat per a afrontar els problemes de la recollida selectiva i l’ús dels diferents
serveis municipals disponibles, així com aspectes relacionats amb la neteja.
FUNCIONS I OBJECTIUS
Les funcions d’aquesta Taula, és ser una de les eines més importants de participació de la ciutadania, i
un espai de debat i reflexió sobre tots els aspectes relacionats amb la neteja, la recollida selectiva, l’ús
dels serveis municipals, de la prevenció de residus, de la gestió dels serveis, d’aspectes i estratègies de
millora , dels costos, de les accions de sensibilització, de la millorà de la eficiència i ampliació de la
participació i el compromís, de les taxes i bonificacions, de les normes i sancions...
Algunes de les primeres reflexions i aspectes a tractar, serien:
-

Un cop aprovat el Pacte treballar per a fer la seva difusió i aconseguir el compromís de la ciutadania,
començant per les entitats, col·lectius i institucions i de la ciutadania, en general.
Fer el seguiment del compliment dels acords continguts en el Pacte.
Posar en marxa una primera campanya d’informació i sensibilització ciutadana.
Deliberar sobre l’Avanç de Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa, i proposar la seva
aprovació.
Deliberar sobre la proposta de Contracte Programa Ajuntament – Eco-Equip, i proposar la seva
aprovació.
Debatre i reflexionar sobre la Taxa de Residus i aspectes referits a les bonificacions ambientals.
Debatre i reflexionar sobre l’Ordenança de Neteja i Gestió de Residus, que s’ha de revisar i
actualitzar.

Durant el procés de debat i reflexió de la Taula, i tal com recull el Pacte, s’aniran posant en marxa
diferents accions i compromisos de millorà en aspectes d’inspecció i control, de millorà de la informació i
les eines de suport per a millorar aquests i garantir una major transparència. De millorà de la gestió en
l’àmbit de l’empresa municipal i de disponibilitat de més recursos humans i mecànics. I sobre aquests
aspectes i en funció de la dinàmica de la Taula, també es podran posar a debat i reflexió.
Per tant, els objectius bàsics seria:
-

Impulsar la prevenció de residus i la reutilització.
Millorar la recollida selectiva en quantitat i qualitat. Planificar els mecanismes d’informació, control i
sistemes de recollida i tractament per assolir aquests objectius.
Millorar l’ús dels serveis disponibles.
Millorar la neteja.
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-

Millorar la gestió de l’empresa municipal i dotar-la de més recursos.
Millorar l’eficiència en el control i vigilància, i règim sancionador a l’incivisme.
Millorar la informació i les accions de sensibilització.
Millorar la col·laboració i compromís amb la ciutadania.
Explicar clarament l’obligació de fer la recollida selectiva i tot el referent als aspectes relacionats amb
els costos econòmics.

QUI COMPOSARÀ LA TAULA.
Les Taules tenen com a objectiu dinamitzar el Consell Municipal de Medi Ambient amb una eina fàcil de
funcionar, que generin debat, reflexió, recull de propostes i suggeriments i puguin diversificar inclús
subtemes atenen a la complexitat dels aspectes a tractar. En el cas de la Taula de residus, hi ha els
temes plantejats, però també poden sortir subtemes que necessitin ser tractats de forma especifica,
parlar de recollida selectiva i prevenció relacionat amb el consum, eines per a bonificar a la ciutadania
segons els seus comportaments, com actuar vers l’incivisme, tot el referent als costos i taxes... Per tant,
la Taula pot aprofundir en els diferents temes.
I un altre element important, és que pot permetre que hi participi el màxim d’entitats i col·lectius, així com
ciutadans i ciutadanes de forma individual, i atenen al contingut temàtic plantejat i proposat. Per tant, en
funció dels temes i els interessos el nivell de participació pot ser major o menor. La Taula és un element
dinàmic i obert a la màxima participació.
Els primers als que s’ha de convidar son als que ja participaven a la primera Taula: Els grups polítics
municipals, la FAVT, AVV Font de l’Espardenyera, AVV Barri Segle XX, AVV La Maurina, CECOT,
UPC, representant dels Consells Escolars, Plantem-nos, Càtedra UNESCO per a la Sostenibilitat,
Solidaritat Catalana (Partit).
I després a tots aquests àmbits, entitats i col·lectius: Membres del Consell Municipal de Medi Ambient,
AAVV, Comerciants, Cooperatives de Consum, Gremis, Activitats econòmiques diverses, entitats socials
i culturals, escoles, AMPAS, Grups de lleure i oci (Esplais), Organitzacions de consumidors, entitats de
Gent Gran i Juvenils, ciutadania, en general interessada en el tema.
Per tant, ha de ser un espai obert, que ha de garantir un mínim de participants estable i també d’entrada i
sortida en funció del tema que cada moment es proposi.
Un altre element a tenir en compte i per a tenir una dinàmica de major interès, és que la Taula hauria de
ser presidida/coordinada per a una entitat escollida pel conjunt de participants, amb el suport tècnic del
Servei de Medi Ambient.
CRIDA ALS PARTICIPANTS I CONSTITUCIÓ DE LA TAULA.
El primer que és proposa és enviar un qüestionari (aquest mes de juny) a totes les entitats demanant qui
vol participar i fer-ne la constitució el mes de juliol. Després amb la difusió, ja s’anirà ampliant per a
ciutadans i ciutadanes interessades, un cop vegin la informació de la posada en marxa d’aquesta Taula.
Perquè aquesta participació i disponibilitat sigui eficaç i de veritat, cal fer la màxima difusió de la seva
existència i de les possibilitats de participar-hi, per tant, la difusió i la comunicació ha de ser una
estratègia que ho garanteixi, evitant que no es converteixi en un espai de baixa participació i poc
representativa.
PLA DE TREBALL.
El pla de treball que es proposa el situaríem amb un objectiu de 6 mesos, a curt termini inicialment.
Mes de juny.
-
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Enviar qüestionari a entitats i col·lectius per a convidar-los a participar a la Taula, per a poder fer la
constitució com a màxim la setmana del 18 al 22 de juliol.
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Mes de juliol.
-

Constituir la Taula de Residus . Explicant les funcions i objectius.
Presentar versió final del Pacte, presentar campanya de residus per posar-la en marxa a partir de
setembre.

Mes de setembre.
-

Fer difusió del Pacte.
Posar en marxa la campanya d’informació i sensibilització.
Començar a posar en marxa les primeres sessions informatives amb les entitats.
Començar les sessions informatives en centres educatius (tal com es va acordar en reunió XEST).
Primera reunió de treball Taula de residus a finals de setembre. Pla de treball.

Mes d’octubre i novembre.
-

Deliberació sobre el Pla de Prevenció i Gestió de residus de Terrassa i sobre el Contracte Programa
Ajuntament - Eco-Equip. Recull de propostes. Elevar informe sobre el Pla al plenari del Consell.
Continuar campanya i sessions informatives.
Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

Mes de desembre.
-

Continuar campanya i sessions informatives.
Campanya de Nadal Sostenible.

Mes de gener de 2017.
-

Continuar campanya i sessions informatives
Deliberació sobre l’Ordenança de neteja i residus. Recull de propostes. Elevar informe sobre el Pla al
plenari del Consell.
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