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: 20 de desembre de 2016.
Hora: 18:30 h
Lloc: Sala Centre Cívic Alcalde Morera
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Benvinguda i comentari/aprovació resum bàsic reunió anterior
Aspectes a comentar sobre Eco-Equip.
Pla de Treball i calendari
Informació sobre el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa
Informació proposta campanya d’informació i sensibilització. Imatge i estratègia.
Informació sobre l’acord del Ple sobre l’eliminació de les bosses de plàstic.
Informe sobre l’increment aprovat de la taxa de residus.
Assumptes varis, comentaris i propostes

Van assistir-hi:
Sr. Oriol Vicente coordinador Taula i de l’AVV de Torresana
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. 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’AVV de les Carbonelles
Sra. Isabel Lara per l’Associació de Comerciants de Ca n’Anglada
Sra. Beatriz Escribano per la UPC
Sra. Meritxell Valero per la Cambra de Comerç
Sr. Josep Antoni Sánchez per la FAVT
Sr. Juan Alfonso Fagúndez per l’AVV Casc Antic de Can Boada
S’excusen:
El Sr. Carles Amara de Terrassa Centre, la Sra. Eva Candela cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
Sr. Xavier Casas per l’Associació Ecoinserció
No indiquen res:
Sr. Jordi Costa de la CECOT, 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, el Sr. Carles Dalmases del grup municipal d’ERC-MES i el Sr. Xavier Martinez del grup
municipal de TEC .
Punt 1er.
El Sr. Oriol Vicente com a coordinador de la Taula, dóna la benvinguda als assistents i proposa
l’aprovació del resum bàsic de la reunió anterior de la Taula, res a afegir i s’aprova.
Informa sobre alguns aspectes de l’Ordre del Dia, hi ha un primer punt de diferents preguntes dirigides a
aspectes concrets en quan a la gestió i funcionament dels serveis d’Eco-Equip. I que primer es
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comentarà el punt 4 de l’ordre del dia, i després el punt 3er, per a una qüestió de coherència en els
continguts a informar i debatre.
I després hi ha diferents comentaris i propostes per afegir a l’ordre del dia de tres entitats que s’han
posat en el punt 7.

Punt 2on.
Pregunta referida a la recollida lateral: Com es fa el manteniment dels contenidors?
Resposta de la gerència d’Eco-Equip: Hi ha una persona dedicada al manteniment de tots els
contenidors.
Criteris del canvi de contenidors de FORM de la recollida lateral?
Resposta de la gerència d’Eco-Equip: S’han posat contenidors d’aquests perquè siguin similars al format
i característiques dels de recollida lateral. I els que s’han retirat es posaran en altres zones de càrrega
lateral que encara està per determinar.
Criteris de formació dels nous treballadors i treballadores incorporats i del conjunt de treballadors i
treballadores?
Resposta de la gerència d’Eco-Equip:
Es fa formació en temes de riscos laborals, i sobre la tasca a realitzar. Els comandaments fan el
corresponent seguiment dels nous incorporats i l’avaluació de la feina que fan
No es fa formació continuada al conjunt dels treballadors i treballadores. Es fa als comandaments i
personal administratiu.
Tampoc hi ha un pla de sensibilització del personal.
No hi ha persona de recursos humans en aquests moments i s’han fet dues convocatòries, una encara
està en procés de selecció.
Hi ha una bossa de treball que quan cal activar-la es fan proves tipus test. A les bases s’exigeix el
coneixement del català i castellà.
Alguns dels assistents de la Taula indiquen:
Que la sensibilització i la formació hauria de tenir caràcter obligatori i permanent.
La manca d’inversions i recursos humans, no hauria de ser excusa, i amb els recursos disponibles
s’hauria de fer el millor possible i amb més compromís.
Es fa encara treball “a preu fet”, avui?
Resposta de la gerència d’Eco-Equip: Taxativament, no es fa en aquests moments.
Freqüències de la recollida d’envasos?
Alguns assistents indiquen:
Que els caps de setmana son més caòtics i problemàtics. Cal que els serveis quan buiden els
contenidors han de recollir lo que hi ha en el terra i entorn.
I es pregunta si es tenen els punts negres o més conflictius controlats?
Resposta de la gerència d’Eco-Equip:
S’informa que les freqüències son les mateixes tota la setmana de dilluns a diumenge. La recollida lateral
buida els contenidors tres cops per setmana, i els de càrrega del darrera es buiden cada dos dies.
I s’informa que molts dels punts indicats es coneixen i s’actua, però és una situació complicada perquè
tornen a agreujar-se molt ràpid.
Neteja de l’entorn dels contenidors (terra) i de la brutícia acumulada al terra?
Resposta de la gerència d’Eco-Equip:
Hi ha en aquests moments un equip per tota la ciutat, properament s’espera incorporar un segon equip
Hi ha només 90 escombriaires per a tota la ciutat, insuficient pel volum de zones i feina que comporta.
Qui fa el recull d’incidències al carrer per a garantir les solucions?
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Resposta de la gerència d’Eco-Equip:
No hi ha ningú designat a l’efecte, ni és una obligació. Moltes de les incidències les recullen els
comandaments quan les detecten i observen, i també alguns treballadors i treballadores principalment de
viària.
El 80% dels mobles abandonats les incidències les detecta el servei.
Alguns assistents indiquen:
Que els escombriaires i tot el personal d’Eco-Equip, haurien de recollir i informar sobre les incidències.
Indiquen la necessitat d’ampliar la recollida d’envasos
Millorar i activar accions d’informació i sensibilització
Revisar la gestió i aplicació de mesures
Posar en marxa sistemes d’APPs per a la millora de les incidències.
Revisar els criteris de prioritats del pressupost municipal.
Punt 4rt..
Tècnics del Servei de Medi Ambient, informen sobre la variació que s’ha produït en referència al debat
del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa, ja que la Generalitat de Catalunya obliga a
que aquest disposi d’un procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària, i això afecta a la
redacció del Pla i el seu calendari, i la seva aprovació definitiva.
Per tant, s’explica a tots els membres de la Taula el que vol dir, com l’afecta i el procediment i procés.
Punt 3er
En quan al Pla i calendari de treball, s’acorda per part de tots els/les assistents que de moment fer les
reunions com es proposa amb caràcter mensual, i en funció dels temes i necessitats, ja ho revisarem si
cal variar-ho a mes i mig, o cada dos mesos. S’acorda que les reunions siguin els dimarts d’inici de mes
i en horari de 18 a 20 h màxim. Això permetrà que tothom tingui la seva previsió d’agenda.
S’ajustarà la proposta presentada a aquests acords i s’aprova amb les modificacions exposades.
Punt 5è.
Tècnics del Servei de Medi Ambient, van presentar una proposta bàsica d’imatge de la campanya
d’informació i sensibilització, en diferents formats d’aplicació i l’estratègia que es portarà a terme
relacionada amb les entitats i col·lectius, amb l’objectiu de que hi col·laborin i participin activament de
forma transversal i sectorial.
S’informa també que per a fer xerrades, sessions informatives..., hi ha un equip disponible a disposició
de les entitats i col·lectius.
També hi haurà un equip d’informadors ambiental per a accions d’informació i sensibilització per tot l’any
2017.
Alguns assistents proposen algun canvi en algun aspecte relacionat amb el contingut. Es recullen els
suggeriments que es faran arribar al servei de Comunicació.

Punt 6è.
El Sr. Marc Armengol tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, explica l’acord polític aprovat
en el Ple Municipal referit a l’eliminació de les bosses de plàstic l’any 2018. Aquest aspecte ja estava
recollit en una de les accions del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa. Es preveu
l’any 2017 com a transició per a explicar la proposta als diferents sectors i àmbits amb l’objectiu de
donar-lo a conèixer i trobar la màxima sensibilitat i col·laboració.
Punt 7è.
Es presenten les tres propostes i comentaris de les AVV de Montserrat i les Carbonelles, i de
l’Associació de Comerciants de Ca n’Anglada.
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-

Proposta de l’AVV de les Carbonelles referida a solucionar tot el tema referit a la poda en els barris
amb zones de bosc i vegetació.
Resposta de la gerència d’Eco-Equip:
En aquests moments no es disposa d’un servei específic per a aquesta recollida. L’experiència al barri
de Can Parellada residencial no va funcionar. La responsabilitat de la poda és una obligació dels
propietaris gestionar-la i que Eco-Equip no ha de prestar aquest servei. El que es demana és que es
porti a les Deixalleries fixes, i qualsevol solució s’ha de valorar bé, per a un tema organitzatiu i de
costos.
Alguns assistents proposen: Que a lo millor una solució seria posar un contenidor tancat amb clau i que
els propietaris/es disposin d’aquesta.
•

Proposta de l’Associació Comerciants de Ca n’Anglada
Control més exhaustiu dels grups d’escombriaires, ja que la visió que tenen d’ells és que passen
molt temps junts i passejant
Resposta de la gerència d’Eco-Equip:
El fet que vagin en grup al ser plans d’ocupació i per la normativa, obliga a que no poden anar sols.
A més, aquests treballadors/es son contractats per Foment i pertanyen al Pla de Barris.
Quan van en grup treballen més i la feina es nota.
Les zones de recollida lateral han millorat molt. Ara hi ha determinades zones de Ca n’Anglada més
complicades, però s’està actuant per a incidir-hi.
No és l’únic barri amb punts o llocs negres, a la ciutat hi ha uns quants i estan detectats i s’intenta
actuar-hi.

*Més divulgació de les accions que es fan des de l’Ajuntament (Eco-Equip), en premsa, ràdio, TV...,
molts ciutadans no saben res de les campanyes de gestió de residus, civisme.
Es recull l’aspecte comentat per part de la gerència d’Eco-Equip i dels tècnics de Medi Ambient, i es
relaciona amb el punt 5è en quan a les línies d’actuació previstes.
•

Algun tipus de connexió directe entre la ciutadania i Eco-Equip, per a informar dels llocs que es
troben en pitxors condicions de brutícia i actuació ràpida. Per exemple, adhesiu en els contenidors
amb número de telèfon Whasap de servei d’urgència que vagi a recollir o netejar.
Es recull per part de la gerència d’Eco-Equip i dels tècnics de Medi Ambient, només indicar que ja hi
ha el telèfon gratuït de la neteja i el reciclatge com a referència i tal com ja s’ha indicat en el punt 2 i
5, per a fer la campanya que en molts aspectes recollirà la proposta.

Després algun assistent pregunta:
-

Disposa Eco-Equip de màquina neteja xiclets.
La gerència d’Eco-Equip respon: Es respon que no en disposa.

-

Es demana que Eco-Equip faci una neteja amb l’equip d’aigua a pressió al terra de la zona de
l’estació del Nord de Renfe.

-

-

La gerència d’Eco-Equip respon:
La neteja amb aigua a pressió s’informa que hi ha un equip fixa i que actualment hi ha un altra amb
treballadors temporals a la tarda, que si l’any que ve s’aprova el pressupost es consolidarà.
Es pegunta si Renfe pot utilitzar els contenidors de la via pública per a abocar els seus residus?
Tècnics del Servei de Medi Ambient responen: Que no pot fer-ho

Hi ha altres aspectes comentats i per a comentar per part d’algun assistent, que es faran arribar al
Servei de Medi Ambient en referència a incidències per temes de neteja i residus.
Tal com s’ha acordat en el Pla de treball i calendari, la propera reunió serà el dimarts dia 7 de febrer de
2017 a les 18 h i es concretarà el lloc.
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I sense res més, finalitza la reunió.

