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 març de 2017.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Centre Cívic President Macià
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Benvinguda
Aspectes a comentar
Informació activitat sensibilització sobre caracterització de la fracció RESTA
Informació sobre la campanya d’informació i sensibilització “Terrassa més Neta”
Assumptes varis, comentaris i propostes

Van assistir-hi:
Sr. Oriol Vicente coordinador Taula i de l’AVV de Torresana
Sr. Ignasi Planas cap de gestió ambiental – Medi Ambient i Sostenibilitat
Sr. Salvador Pérez cap del CDEA – 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
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. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, la Sra. Eva Candela cap de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Marc Cadevall cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, el
Sr. Joan Miquel Florensa cap de la secció de residus – Medi Ambient i Sostenibilitat, la Sra. Meritxell
Valero Cambra de Comerç i el Sr. José Juliol Díaz del grup municipal PDeCAT.
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 representant 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 , Sr. Josep Antoni Sánchez per la FAVT
Punt 1er.
El Sr. Oriol Vicente com a coordinador de la Taula, dóna la benvinguda als assistents i s’informa sobre
les persones excusades.
Punt 2on. Aspectes a comentar:
a). Quin és el pla de detecció i reposició de contenidors malmesos? Quants han estat substituïts en el
darrer mes o període en el que tinguin control? Quants queden encara malmesos per districte o barri i
quin pla es té per a reposar-los.
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Resposta: Eco-equip ha realitzat un estudi per tal de fer una renovació generalitzada de contenidors a
tota la ciutat de manera que cada 4/5 anys es renovin en la seva totalitat, el cost anual que suposaria
aquest pla es situa aproximadament en 250.000 €, i pel 2017 no hi ha dotació pressupostària.
No obstant l’anterior, en funció dels possibles estalvis que es generin durant l’any, es vol prioritzar la
possibilitat de substituir tots els contenidors de la fracció orgànica, el que suposaria un cost aproximat de
70.000 €.
D’altra banda s’està treballant un acord amb Ecoembes per tal de substituir, amb finançament
d’Ecoembes, al voltant de 200 contenidors d’envasos de càrrega posterior per d’altres amb tapa plana,
tancada i amb forats dimensionats per la introducció d’envasos per tal de veure si generen una reducció
en el percentatge d’impropis.
Finalment s’indica que aquest any s’han substituït uns 91 contenidors i papereres trencats. En aquests
moments només es substitueixen els que estan en pitjors condicions.
A una pregunta feta pels assistents sobre la durada dels contenidors, es respon que més o menys,
hauria de ser d’uns quatre/cinc anys, que seria l’objectiu de renovació dels contenidors, tot i que cal tenir
en compte que en aquests moments hi ha contenidors que tenen més de tretze anys.
b). Quins indicadors de nivell de servei es fan servir ara? Es pot tindre accés a ells. Entès que en
aquests moments en hi han pocs, sinó estem en un equivoc, quins indicadors estan previstos per seguir
la millora contínua del servei i amb quina freqüència està previst seguir-los? Per exemple i referit a temes
sensibles per la ciutadania com: Neteja de contenidors, recollida de mobles, pla de contingències davant
de períodes excepcionals , etc.
Resposta: Hi ha indicadors de gestió, i cada dia hi ha una organització de la feina i el seguiment de la
mateixa, el que no hi ha és un sistema de gestió amb un programa informàtic. Es treballa amb excels,
per tant, amb un sistema operatiu feble i precari.
S’està fent en aquests moments un programa que pugui recollir i explicar el que fem l’empresa. És un
programa de gestió, aplicat en aquests moments a l’àmbit d’Educació per a ser exportat a tots els serveis
(que permeti generar partes d’actuació, inventari de contenidors, de serveis realitzats...), la previsió és
disposar-ne durant el tercer trimestre d’aquest any 2017.
També cal tenir en compte que Eco-Equip té una ISO que ha de complir que li exigeix tot un seguit
d’indicadors a complir.
La recollida lateral, vehicles i alguna escombradora ja incorporen dispositius informàtics i noves
tecnologies amb programa de gestió.
També disposem d’un programa de gestió de RRHH, i informem que ja hi ha cap de RRHH que esperem
comenci aquest mes de març.
Cal tenir en compte que per a garantir adequar el servei al retard produït, l’any 2015 estava calculat a
l’entorn dels 5-6 milions anuals, i estem en un índex d’inversió pressupostària a l’entorn dels 2 milions
anuals, per tant, encara lluny de l’adequació necessària.
Els assistents indiquen:
- Estem davant d’uns costos mínim per cobrir l’expedient i part de l’endarreriment i, té el Pacte de
la Neteja algun cost definit més enllà d’aquesta aportació pressupostària mínima però que no
afronta el fons del problema? Això, s’hauria d’aclarir.
- S’estan plantejant a Eco-Equip i l’Ajuntament, alguns canvis per a millorar la situació a curt
termini amb els recursos disponibles en aquest moment?
- Com es pensa afrontar l’objectiu del 60% de la recollida selectiva l’any 2020, sinó es disposen
dels recursos i inversions necessàries? Perquè només demanant responsabilitats a la ciutadania,
i sense arribar a les inversions necessàries, difícilment s’hi podrà arribar, vist el panorama
exposat.
- És greu l’endarreriment que s’ha generat, i s’han de posar recursos addicionals si de veritat és
vol avançar i creure que el tema de la neteja i els residus és un problema que cal afrontar de
veritat.
- Hi ha d’haver un programa de llarg termini i abast , amb els objectius clars i les inversions
necessàries.
- Nosaltres com a assistents a aquesta Taula, volem ser partícips de la solució, però no del
problema, i això els responsables polítics no ho tenen clar.
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La Taula ha de ser partícip de les decisions i actuacions, i el tema de la campanya de
sensibilització és un bon exemple del que no pot passar, ja que les propostes presentades a la
Taula, que no van servir per a res. Per tant, això ha de canviar.
Es va preguntar si els canvis de govern, comportava un canvi de regidor, i si això es confirmava,
és un fet que generà dubtes i preocupació.
La participació està mal entesa i la taula ha de tenir una altra funció, per tant, cal aclarir
veritablement, perquè serveix i els objectius reals que es planteja, ja que si només és per a
beneir el que l’interessa a l’Ajuntament i donar la sensació que hi ha un òrgan participatiu, doncs
això s’ha d’aclarir, ja que tots i totes som voluntaris i volem que de veritat es resolguin aquest
problema.
La millora de la neteja encara no s’ha observat i la Taula hauria d’aconseguir el mateix que ha
passat amb l’abastament de l’Aigua, cal que ho aconsegueix i la neteja sigui un fet i de veritat
estigui en la primera línia d’objectius i interès. I es tenen seriosos dubtes de si hi ha voluntat
política per a afrontar el tema de veritat.
La Taula no pot ser una mera comparsa de la regidoria.
Si no es posen en marxa tot un seguit d’actuacions de veritat més enllà del que està indicat, la
campanya dirigida a la ciutadania, tot i considerar-la necessària, no servirà de res, ja que la
ciutadania vol veure canvis a curt termini perquè la campanya tingui alguna credibilitat, sinó és
així, la ciutadania no farà absolutament res, ja que vol veure primer la implicació municipal i del
servei.

Resposta: Al marge dels diferents aspectes indicats pels assistents, si que es dóna resposta al tema del
planejament o previsió de futur al marge dels aspectes i necessitats d’avançar en la neteja i la recollida
de residus a curt termini. Recordar que hi ha un Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa,
que hauria de ser per a una previsió de deu anys, on aquest determinarà uns objectius per a arribar a
temes de prevenció i de recollida selectiva, amb quins recursos i mitjans, i també indicarà les necessitats
pressupostàries per a garantir la seva execució. Per tant, si que disposarem, un cop aprovat, d’una eina
de compromís tècnic i polítics que els governs hauran d’assumir i aplicar.
Els punts c, e i f, ja no es comenten, ja que s’han plantejat en el debat dels punts a i b, per tant, seria
una reiteració dels mateixos, vista la precarietat de la situació.
El punt f) Es tenen en compte els criteris ambientals i de no contaminació de l’aire en la compra de
camions?
Resposta: Si
El punt g) Quants camions i/o vehicles menors híbrids o d’energies renovables (gas, hidrogen, elèctrics,
etc.) s’han comprat o es té previst comprar?
Resposta: Eco-Equip disposa d’alguns vehicles auxiliars elèctrics, però en quan a camions no, ja que les
tecnologies actuals no ens ho permet. Disposar de vehicles amb gas, ens obligaria a disposar d’una
planta d’emmagatzematge molt costosa d’inversió. I les tecnologies en camions elèctrics en el nostre
sector encara no estan prou avançades i provades per a la seva aplicació. El que si que exigim es que
siguin dels últims models menys contaminants i eficients.
Properament, provarem una escombradora elèctrica per a veure les prestacions, ara també cal tenir en
compte que el seu cost de compra és molt més car que una de convencional.

Punt 3. Informació activitat sensibilització sobre caracterització fracció RESTA
La Taula va proposar fer l’activitat de sensibilització que es va fer a la Plaça Vella amb el Consorci de
Residus, sobre la caracterització del contenidor RESTA, com una bona eina per a difondre i fer per a la
ciutat. Es va determinar buscar la informació al respecte i explicar-ho i veure les possibilitats de fer-ho
dins la campanya de sensibilització com a una eina més. Bé, es va informar del cost i la possibilitat de
fer-ho per Districtes o per a Barris, la diferència és de cost, com és evident.
Els assistents van valorar que la millor opció per a la seva eficiència i proximitat, hauria de ser per a fer a
tots els Barris, i aquesta seria la seva proposta.
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Resposta: Es va indicar que s’informaria als responsables de la regidoria per a valorar la proposta i les
indicacions de la Taula.
Punt 4art. Informació sobre la campanya d’informació i sensibilització “Terrassa més Neta”
S’informa que la campanya ha començat al Barri de Sant Pere Nord. Ja s’ha parlat amb l’AVV de Sant
Pere Nord per a explicar-li com es farà, que faran els informadors i ens van indicar la seva total
disposició per a col·laborar i ajudar.
Hi ha un grup de 9 informadors que repartiran els tríptics i imans als habitatges, així com cartells sobre
la recollida de mobles a les comunitats de propietaris, i un altre als comerços, escoles, entitats i
equipaments. Es va explicar el procediment i funcionament del grup i les tasques a realitzar.
Es recorda que l’actuació dels informadors es fins al desembre de 2017. També s’informa que hi ha un
altre grup d’informadors, format per a tres persones i que treballen informant sobre el coneixement de
l’Ordenança d’animals i el compliment de la mateixa, actuant en diferents espais de la ciutat. Aquest grup
ja està funcionant des del mes de novembre fins l’abril d’aquest any.
S’informa que la propera reunió de la Taula serà el dimarts dia 4 d’abril a les 18 h al Centre Cívic Alcalde
Morera, coms empre s’enviarà convocatòria i ordre del dia.
I sense res més, finalitza la reunió.
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