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: 7 de febrer de 2017.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Centre Cívic Avel·lí Estrenger
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Benvinguda
Aspectes a comentar
Informació prèvia a tenir en compte respecte al debat/treball sobre la Taxa de residus
Informació sobre el Pressupost Municipal dedicat a Neteja i Residus
Establir/acordar el mètode de treball i debat sobre el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de
Terrassa
6. Informar sobre com va el Pacte de la neteja i la Recollida Selectiva
7. Informació proposta campanya d’informació i sensibilització
8. 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. Marc Cadevall cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Sr. Salvador Pérez cap del CDEA – 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. Beatriz Escribano per la UPC
Sra. Meritxell Valero per la Cambra de Comerç
Sr. Josep Antoni Sánchez per la FAVT
Sr. Carles Amador de Terrassa Centre
Sr. Xavier Casas Associació Ecoinserció
Sr. Emiliano Martinez grup municipal TEC
Sr. José Julio Díaz del grup municipal PDeCAT
S’excusen:
El Sr. Ignasi Planas cap de gestió ambiental – Medi Ambient i Sostenibilitat,
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, el Sr. Carles Dalmases del grup municipal
d’ERC-MES, la Sra. Isabel Lara de l’Associació de Comercianst de Ca n’Anglada, i el Sr. Juan Alfonso
Fagundez de l’AVV Casc Antic de Can Boada
Punt 1er.
El Sr. Oriol Vicente com a coordinador de la Taula, dóna la benvinguda als assistents
S’informa sobre alguns aspectes de l’Ordre del Dia, hi ha en el Punt 2 sobre diferents preguntes
dirigides a aspectes concrets en quan a la gestió i funcionament dels serveis d’Eco-Equip on s’han afegit
quatre comentaris de l’AVV Barri Segle XX. El punt 3 referit al tema de la Taxa, en aquesta sessió no es
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podrà tractar i s’aplaça a la propera reunió de març. En el punt 5 referit al Pla Local de Prevenció i
Gestió de residus que s’informarà quan toqui hi ha novetats importants a comentar i tenir en compte.
Punt 2on.
1. Proposta de l’AVV Poble Nou – Zona Esportiva: Dedicar una part de l’increment anual de despesa de
neteja que aquest pacte disposa, a la posada en marxa d’un Pla per a la creació i manteniment d’una
cultura d’empresa pròpia d’Eco-Equip
Resposta: En quan al tema de cobrir la plaça d’un cap de RRHH, s’explica que en ser Eco-equip una
empresa pública ha de limitar-se a aplicar les retribucions establertes en el conveni col·lectiu, i, per tant
no pot pujar el nivell retributiu sense un procés de negociació previ i molt possiblement una valoració de
llocs de treball, no només del de RRHH, així mateix s’explica que en l’actualitat hi ha un procés de
selecció que encara està obert.
En relació amb la implantació d’un pla de cultura d’empresa específic s’indica que en l’actualitat no n’hi
ha cap, tot i que es fan accions formatives diverses i també un sistema d’avaluació del desenvolupament
professional que s’ha implementat en els nivells més altes, que es voldria implementar el 2017 a nivell de
comandaments, i que a la llarga es vol estendre a tota la plantilla. Així mateix s’ha realitzat una
avaluació de riscos psicosocials que en l’actualitat s’està treballant amb els sindicats.
Finalment s’especifica que la gestió de recursos humans es força complexa per la diversitat en la
composició de la plantilla, i que en l’actualitat no hi ha disponibilitat de recursos humans i materials com
per abordar la proposta realitzada, tot i que se’n pren nota per si es possible incorporar-la en futures
discussions pressupostàries.

2. Reposició de bosses sanecans. Es vol saber si els sanecans es mantindran i les bosses també.
Resposta: El sistema genera certs dubtes i s’ha d’estudiar i analitzar bé. Es detecta un mal ús de les
bosses que comporta un cost important De moment el que s’està fent es no ampliar la xarxa de
sanecans que hi ha, mantenint els existents, i s’està estudiant la possibilitat de substituir aquesta
fórmula per la distribució directa als propietaris de gossos censats.
Diferents assistents plantegen dubtes sobre aquesta política i indiquen que cal anar a afrontar el
problema de les caques no recollides i que la reducció o no reposició dels sanecans augmentarà el
problema. Cal tenir en compte evitar el plantejament de “zones emblemàtiques” i garantir l’actuació a tots
els barris de la ciutat. Es planteja quin cost tenen els sanecans/ les bosses/ el servei i que cobreix la
taxa. I veure que es pot fer i mesures per a millorar la situació actual. Algú proposa la possibilitat
d’utilitzar bossa de paper.
Es fan els aclariments oportuns en el sentit que s’actua en tota la ciutat reposant dos cops per setmana
les bosses, i que l’expressió “zones emblemàtiques” es refereix a espais públics com pacs i places d’us
intensiu en els que es varen anar instal·lant sanecans, i que aquests estan a tots els barris. El cost dels
2.200.000 de bosses pels usuaris és de 15.607 euros anuals, als que cal sumar 3.500 euros de les
bosses grans, més el funcionament del servei al que es destina una persona a jornada complerta. En
relació a la neteja dels excrements, es comenta que el setembre es va presentar la campanya Nosaltres
complim, que s’està desenvolupament, i que també es fan controls per part de policia.
3. Tapes contenidors recollida lateral al barri de Les Arenes, trencades. Saber si és resultat de
l’incivisme, l’ús o defecte de compra.
Resposta: El problema és bàsicament en el contenidor de paper-cartró, i no només a les Arenes sinó a
totes les zones de recollida lateral. Hi ha un problema tècnic amb el camió i el moment de la recollida
que afecta a la tapa, en aquests moments ja es té en compte de cara als nous vehicles i contenidors.
4. Valoració puntual de la campanya de Nadal
Resposta: Com cada any es reforça el servei amb l’objectiu d’evitar desbordaments, sobretot en
l’aportació de cartró. Alguns dies la capacitat dels contenidors és insuficient. No hi ha dades objectives
de quina incidència ha tingut aquesta campanya puntual.
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5. Bosses de la fulla abandonades al costat dels contenidors durant uns quants dies.
Resposta: Per a garantir una millor eficiència i productivitat, els equips que fan la neteja van deixant les
bosses als costat dels contenidors propers i un servei de recollida les va recollint. En alguns casos es pot
donar que alguna bossa no s’hagi recollit per què no s’ha vist o per què no s’ha passat la informació de la
seva presencia al servei, però han estat casos excepcionals que caldrà corregir en el futur.
Algun assistent va recordar la necessitat de resoldre el tema de la recollida de poda en alguns barris i
buscar una solució i proposta.
6, 7, 8 i 9. L’AVV Barri Segle XX planteja diferents propostes:
-

-

Donat el mal funcionament del servei de mobles en quan al procediment, trucada telefònica prèvia,
que la majoria de la ciutadania no compleix i deixa els mobles abandonats. Primer es pregunta si
s’està estudiant alguna proposta nova per a millorar el servei i procediment. Model Barcelona per
exemple. Segon, perquè no es fa una subcontractació temporal del servei amb una entitat social.
El mateix es planteja en quan a una subcontractació temporal sobre el renta contenidors i el buidatge
dels contenidors d’envasos.
L’Ajuntament té previst fer una Auditoria de gestió d’Eco-Equip?
Pregunta si hi ha previst un Pla i calendari per a canviar al nostre barri els contenidors vells, bruts,
trencats i sense senyalitzar.

Resposta: Amb els recursos actuals no és viable un canvi de model com el que es proposa, ja que
requereix un canvi molt substancial del missatge que s’ha anat donat des de sempre a la ciutadania, i no
es disposa de capacitat de recollida. Cal continuar treballant en comunicar la necessitat de concertar la
recollida de mobles amb el servei, que és més eficient. De les dades del 2016 ja es veu una millora, ja
que han incrementat les trucades un 24%. Aquest serà, per tant, un dels punts claus de la campanya
informativa que després es presentarà.
En quan a les subcontractacions indicades es planteja quin n’ha de ser el finançament, ja que si no hi ha
recursos per incrementar el personal propi o mitjans, tampoc n’hi ha per subcontractar l’ampliació de
serveis.. A banda, la subcontractació comportaria procediments igual de lents per què s’han de fer
concursos per la seva adjudicació, i generaria segurament tensions amb el col·lectiu de treballadors.
Per exemple, per l’any 2017, la previsió d’increment pressupostari està destinada a contractar 15
persones i incorporar una nova ruta de recollida lateral.
En quan a un pla i calendari per a canviar els contenidors del barri s’indica que en aquests moments no
hi ha dotació pressupostària per fer-ho.
Alguns assistents van reiterar la necessitat que hi hagi una planificació i revisió del sistema i es garanteixi
el control de l’empresa en la seva gestió, i una actitud molt més proactiva amb els recursos disponibles.
Pel que fa al control de l’empresa, s’estan iniciant els treballs per la contractació d’una consultoria. És la
que haurà de fer una diagnosi del que necessita la ciutat i de quin cost tindria, de planificar com es poden
anar assolint els objectius que en aquest sentit es marquin, de com es traduirà això amb uns encàrrecs
concrets de l’Ajuntament a Eco-equip (contracte-programa), i de com s’ha de fer el seguiment dels
resultats.
Punt 4rt. Informació sobre el Pressupost Municipal dedicat a Neteja i Residus
Es va recordar que el pressupost encara no està aprovat definitivament, s’aprovarà durant el mes de
febrer. S’informa sobre les inversions fetes l’any 2016 i les previstes durant aquest any 2017. Comporta
un augment important i caldrà anar mantenir aquest ritme d’increment a mínim fins a finalitzar legislatura
(2019). Cal suposar que la reposició de la flota de vehicles, l’augment de personal i l’ampliació de la
recollida lateral, farà que es comencin a observar algunes millores, però s’anirà veient de forma
progressiva. Aquest és un objectiu i prioritat de l’equip de govern i esperem mantenir aquest ritme
d’aportació cada any.
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Punt 5è. Establir/acordar el mètode de treball i debat sobre el Pla Local de Prevenció i Gestió de
Residus de Terrassa.
S’informa que no serà necessari seguir el procés d’avaluació ambiental del pla del que es va informar en
la reunió anterior, cosa que permet accelerar el calendari, atenent que el Pla comarcal ja seguirà aquest
procediment. Es proposa estructurar el debat en tres sessions:
•
•
•

Primera reunió sobre: Debat sobre la diagnosi.
Segona reunió sobre: Propostes d’actuació
Tercera reunió sobre: Propostes

Posteriorment hi hauria el debat polític i aprovació al Ple.
Des del servei s’informa que no es pot incrementar el ritme de reunions a més d’una mensual, que ja és
un ritme molt intens pels recursos de que es disposa, i que si es vol afrontar el debat del Pla hauran de
quedar per més endavant altres debats que estan en el calendari. Es proposa que el tema prioritari que
s’abordi a les properes reunions sigui el Pla. S’insisteix en que la Taula ha de decidir quins temes es
volen debatre, però que haurà d’adaptar-se a la capacitat que tingui el servei d’anar generant la
informació necessari per aquest debats, tal i com ja es va informar a la constitució de la Taula. Es
concreta també que a la propera reunió prevista pel 7 de març no es disposarà del redactat actualitzat
del Pla, i es proposa retardar la reunió 2 - 3 setmanes.
Resposta del Coordinador i d’alguns dels assistents: No s’accepta el canvi de calendari, ja que es va
aprovar i acordar. Per tant, això comporta que ja s’anirà fen l’adequació que calgui en cada moment, i
que el Pla s’haurà de començar a debatre el mes d’abril. Es mante el calendari, el dia aprovat i l’horari.
Punt 6è. Informat sobre com va el Pacte de la Neteja i la Recollida Selectiva.
Una part d’aquest punt ja s’ha comentat en el punt 4rt. Cal informar només sobre el tema de les
inspeccions i control.
En el marc del Pacte per la neteja i la recollida selectiva hi ha el compromís de Reforçar els serveis
municipals per millorar la capacitat per informar a la ciutadania i per vetllar pel compliment de l’ordenança
de la neteja i la gestió de residus. Enguany s’han realitzat les primeres actuacions per donar compliment
a aquest compromís, que continuaran l’any vinent:
•
•
•
•
•
•

•

S’ha assignat la feina de Cap de la Secció de Residus a un tècnic del Servei, ja que la plaça està
vacant. L’any 2017 es farà la mobilitat per cobrir-la.
S’ha recuperat una plaça d’inspector de residus a la mateixa Secció, mitjançant la reorganització dels
recursos disponibles.
S’ha creat una nova plaça d’inspector en substitució d’una plaça d’auxiliar d’inspecció i s’ha cobert
per mobilitat. Es disposa en total de 4 inspectors/es a la Secció.
S’ha anat recuperant certa capacitat d’intervenció en el control de la gestió de residus, de forma que
entre gener i novembre de 2016 s’han obert un total de 88 expedients sancionadors.
S’ha recuperat l’activitat informativa preventiva sobre la gestió de residus en els tràmits d’obertura de
les activitats.
S’ha acordat amb el grup d’inspectors del Servei d’Activitats i del Servei Jurídic – tributari, que sumen
un total de 14 persones, la incorporació de la gestió de residus en totes les inspeccions d’activitats
que es realitzin. Ja sigui en l’obertura, o en inspeccions de control de tributs, es comprovarà que les
activitats realitzen una correcta separació dels residus i que disposen si és el cas, dels contenidors
de recollida porta a porta. En cas d’incompliment (i en la 1a visita) es requeriran les mesures
correctores necessàries, i si no s’adopten en el termini indicat, comportaran la corresponent sanció.
Es una feina preventiva portes endins de l’activitat. Durant la tardor s’ha realitzat la formació dels
inspectors i s’ha preparat el procediment administratiu, i el desembre s’iniciaran les inspeccions en
període de prova o formació.
S’ha acordat amb la Policia municipal la seva intervenció en la denuncia de les infraccions en matèria
de neteja i gestió de residus. Pel seu horari i presència a l’espai públic, i per la seva capacitat
d’identificació de persones, són l’únic col·lectiu que pot realitzar una actuació eficient. Tot i que ja
realitzen aquesta tasca, ara es tracta de reforçar-la i sistematitzar-la. Per fer-ho, es realitzarà
formació especifica als agents i es redactaran els procediments de treball corresponents. S’espera
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enllestir aquest operatiu al llarg del 2017. El control que efectuaran es centrarà bàsicament en
l’abandonament de mobles i altres residus al voltant dels contenidors, en la gestió incorrecte de
residus d’obres i activitats, i en l’abandonament de residus en polígons industrials i a l’Anella Verda.
Punt 7è. Informació proposta campanya d’informació i sensibilització.
Es presenta la campanya municipal “Terrassa més Neta”, els seus objectius, la seva imatge, els
materials diversos i l’estratègia a seguir.
Es una campanya de llarga durada, adaptable a les necessitats dels territoris, que busca la col·laboració
i participació de les entitats i col·lectius, i utilitzar tots els mitjans i mecanismes. S’utilitzarà nou
informadors ambientals durant un any provinents d’un Pla d’Ocupació. Aquesta campanya es presentarà
públicament als mitjans el proper divendres. Si cal afegir algun logotip d’alguna entitat, com la FAVT que
se li va proposar, es podrà fer i adequar en cada moment.
També es recorda que hi ha una activitat per a fer sessions i xerrades sobre com fer el reciclatge, el
problema... Per tant, és una eina disponible per a les entitats i col·lectius. El primer barri on està previst
començar seria Sant Pere Nord, es parlarà amb l’AVV i cada vegada que es vagi a un barri, sempre es
parlarà amb l’AVV de torn.
Alguns assistents van comentar: Si és una campanya convencional i la que els materials es van
presentar en una reunió anterior, serà poc efectiva i continuista. Es reitera el tema de les sancions que
es manté de forma molt visible i prioritària i es demana que s’hauria de tenir en compte el tema de les
bonificacions com a contrapès, ben visible, sobretot la referida a l’ús de les Deixalleries. Es proposa que
es faci l’actuació similar als barris o districtes sobre la caracterització de la bossa de residus al
contenidors de RESTA, com es va fer a la Plaça Vella promogut pel Consorci de Residus. Es va
preguntar sobre l’actuació a les escoles si estava previst.
Sobre el tema de les escoles, està previst i ja es fa dins el Programa d’Educació per a la Sostenibilitat.
Tal com s’ha acordat en el Pla de treball i calendari, la propera reunió serà el dimarts dia 7 de març de
2017 a les 18 h i es concretarà el lloc.
I sense res més, finalitza la reunió.
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