Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

RESUM BÀSIC PRIMERA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA TAULA DE RESIDUS, DEL CONSELL
MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT.
Dia: 21 de novembre de 2016.
Hora: 18:30 h
Lloc: Sala del Casal Cívic de Ca n’Aurell
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Benvinguda
Proposar i escollir el/la Coordinador/a de la Taula
Aprovar el Pla de treball de la Taula
Estat d’execució del Pacte per la neteja i la recollida selectiva i propostes d’actuació per a l’any 2017.
Campanya de foment del civisme i la recollida selectiva.
Breu presentació i debat sobre l’Avanç del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa.
Informe sobre l’increment aprovat de la taxa de residus.
Precs i preguntes.

Van assistir-hi:
Sr.. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Sra. Eva Candela cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Sr. Marc Cadevall cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Sr. Salvador Pérez cap del CDEA – Medi Ambient i Sostenibilitat
Sr. Ignasi Planas cap gestió ambiental – Medi Ambient i Sostenibilitat
Sr. Joan Miquel Florensa cap de la secció de residus – Medi Ambient i Sostenibilitat
Sr- Josep Miquel Colomer gerent d’ECO-EQUIP SAM
Sr. Miguel Hidalgo per la FAVT
Sr. Xavier Vives per l’AVV Barri Segle XX
Sra. Anna Maria Masachs per l’AVV Barri Segle XX
Sr. Jordi Vidal per l’AVV Poble Nou-Zona Esportiva
Sra. Dolores Lledó per l’ABB Torrent Les Carbonelles
Sra. Isabel Lara per l’Associació de Comerciants de Ca n’Anglada
Sr. Oriol Vicente per l’AVV de Torresana
Sra. Beatriz Escribano per la UPC
Sr. Xavier Casas per l’Associació Ecoinserció
Sra. Meritxell Valero per la Cambra de Comerç
Sr. Eduard González del Grup Municipal d’ERC -MES
S’excusen:
El Sr. Carles Amara de Terrassa Centre
No indiquen res:
Sr. Jordi Costa de la CECOT, Sr. Juan Alfonso Fagundez de l’AVV Casc Antic de Can Boada, Sr.
Antonio Cazorla de l’AVV de Montserrat, Sr. Josep Mª Carné del Gremi de Flequers i Pastissers de
Terrassa i Comarca i el Sr. Julio Díaz del Grup Municipal de Convergència.
Punt 1er.
El Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, dóna la benvinguda als
assistents i proposa l’aprovació del resum bàsic de la reunió de constitució de la Taula, que s’aprova.
S’informa a la Taula de que aquesta reunió coincideix amb la Setmana Europea de la Prevenció de
Residus a Terrassa, explicant els objectius i activitats de la mateixa.
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S’indica de la necessitat cara a properes edicions que la Taula pugui participar en les propostes
d’activitats. Aspecte que es considerà adient i s’accepta.
Punt 2on.
Es presenten a ocupar aquesta responsabilitat el Sr. Jordi Vidal de l’AVV Poble Nou – Zona Esportiva i
el Sr. Oriol Vicente de l’AVV de Torresana. Es demana que s’expliquin les funcions de la figura del
Coordinador/a, i així es fa. Tot seguit es passa a determinar qui farà aquesta funció entre els dos
membres presentats, quedant el Sr. Oriol Vicente com a Coordinador de la Taula.
Punt 3er.
Aquest tema del Pla de Treball, va obrir un debat i reflexió, sobre:








La reunió d’aquesta convocatòria s’ha fet amb cert retard sobre el calendari previst el juliol.
S’han presentat diferents escrits de proposta i no s’ha donat resposta per escrit als mateixos. Fan
referència a qüestions han de ser abordades en el debat del Pla de residus més que al si del Pacte,
que és un document marc molt general. Es decideix que cal buscar la forma de compartir les
aportacions entre tots els membres de la Taula.
Es demana tractar els aspectes més funcionals i necessaris referits als serveis abans d’entrar a
debatre els plans, amb l’objectiu que es vegin accions i resultats immediats amb els recursos
disponibles actualment.
Es demanen aclariments de les funcions de la Taula, que es remeten al document inicial de juliol.
Es proposa adequar el pla de treball i el calendari a les propostes que es facin des de la Taula.

Punt 4rt.
S’expliquen les actuacions fetes fins ara i les propostes de millora pel 2017 dins el Pacte per a la neteja i
la recollida selectiva. A més cal tenir en compte que encara no s’ha aprovat el pressupost que
determinarà algunes de les actuacions previstes: Compra de vehicles, ampliació de plantilles d’EcoEquip, aprovació del contracte programa, millora dels serveis de control i inspecció, anar aplicant el
Pacte i la seva avaluació, millorà dels serveis, ampliació de la recollida lateral, aprovació del Pla Local
de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa, realització de campanyes d’informació i sensibilització.
També es va plantejar la necessitat de millorar els sistemes d’informació, webs i l’ús de les xarxes. Es
pregunta si les webs disposen de comptadors de consultes, per a saber quants ciutadans i ciutadanes
consulten aquestes eines. També caldria utilitzar en les campanyes informadors que arribin a molts
àmbits que no disposen de mitjans telemàtics.
Cal que la Policia Municipal faci més control i vigilància sobretot pel tema de mobles i altres estris
abandonats a la via pública.
Necessitat de la bidireccionalitat a l’hora de fer propostes, informació i suggeriments, tant des de
l’Administració com de la ciutadania. A més cal garantir saber la percepció de la ciutadania, sobre els
diferents aspectes.
Necessitat d’ampliar els sistemes i mecanismes de control amb protocols ben clars.
Punt 5è.
Es va comentar que s’estava treballant sobre una proposta de campanya, i que en la propera reunió es
concretarà el contingut i format, així com l’estratègia d’actuació.
Punt 6è.
Es van comentar els objectius i situació del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus, i l’objectiu és
fer-ne una revisió de la proposta existent i començar a treballar la proposta definitiva amb l’objectiu de
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ser aprovat al Ple Municipal durant el primer trimestre de 2017. Es va demanar a tots els membres de la
Taula que donessin una mirada al Pla penjat a la web: www.reciclabe.terrassa.cat I si ja hi ha alguna
proposta, comentari i suggeriments es poden fer arribar, i en la propera reunió començarem a parlar del
tema. Es va indicar que tot i això, s’ha de fer una revisió i actualització d’algunes dades i continguts.
Punt 7è.
Es va comentar i presentar l’increment de la taxa de residus, i el que ha motivat l’increment aprovat.
També es va comentar que amb el calendari actual ja poc es pot proposar sobre la Taxa de 2017, el que
caldria és començar a treballar el tema de la Taxa pel 2018, ja el mes de febrer de 2017 amb l’objectiu
de tenir una proposta per quan es produeixi el debat polític el mes de setembre/octubre.
Es va comentar la situació dels Polígons Industrials davant de la necessitat d’actuar i la situació al carrer
Miño de mobles, ampolles, brutícia... Una situació que caldria actuar al respecte.
S’acorda fer la propera reunió el mes de desembre.
I sense res més, finalitza la reunió.

