Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

RESUM BÀSIC REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA TAULA DE RESIDUS, DEL CONSELL MUNICIPAL DE
MEDI AMBIENT.
Dia: 4 d’abril de 2017.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Centre Cívic Alcalde Morera
Ordre del dia:
1. Benvinguda
2. Comentaris i aclariments previs pel debat i reflexió sobre la Taxa de residus a càrrec del Sr. Miquel
Àngel Gamell director serveis de gestió tributaria i recaptació.
3. Informació sobre les tasques dels informadors ambientals dins el marc de la campanya “Terrassa
més Neta”.
4. Resposta a l’acord de la Taula sobre l’activitat sensibilització sobre caracterització de la fracció
RESTA
5. 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
Sr. Amadeu Aguado regidor responsable de neteja i recollida de residus
Sra. Eva Candela cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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
Sra. Meritxell Valero de la Cambra de Terrassa
Sr. Jordi Trujillo d’Aturats Terrassa
S’excusen:
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, 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. Benvinguda
El Sr. Oriol Vicente com a coordinador de la Taula, dóna la benvinguda als assistents i s’informa sobre
les persones excusades.
Punt 2on. Comentaris i aclariments previs pel debat i reflexió sobre la Taxa de residus a càrrec
del Sr. Miquel Àngel Gamell director serveis de gestió tributària i recaptació.
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Explica el principis sobre els que es regeix la Taxa.
Els residus comercials són assimilables als domèstics, l’Ajuntament determinà incorporar la seva
recollida en el servei municipal i evitar la problemàtica que hauria representat que cada establiment
tingués servei propi amb la caòtica circulació de múltiples vehicles dins la ciutat. S’exceptuen el grans
productors, de més de mil litres al dia, i els que es troben dins els sectors industrials on l’Ajuntament no
efectua la recollida
El càlcul de la taxa en referència als residus comercials es fa en funció de la tipologia de residus i la
seva quantitat per estimació general aproximada i de l’espai d’establiment.
La recollida domèstica es calcula per la quantitat de residents d’un habitatge.
S’intenta apropar el cost real del servei, en aquests moments encara s’està a l’entorn del 78%.
La recaptació de la taxa s’aplica a les zones on es fa el servei. Els polígons industrials no s’aplica ja que
no es fa el servei.
El retorn del cànon s’aplica amb el descompte de la taxa domèstica per al conjunt de la ciutadania de
forma equitativa.
En quan a les bonificacions ambientals a la ciutadania s’aplica per a:
- Ús de la Deixalleries (fixes i mòbils)
- Per a fer compostatge casolà
- Bonificació per barri (aquesta no s’aplica i està en estudi, ja que hi havia molts problemes de càlcul i
es va aturar la seva aplicació).
Després hi ha les bonificacions socials, per capacitat econòmica amb l’aplicació d’una nova metodologia
on hi ha més persones bonificades. També per famílies nombroses.
Respecte a les bonificacions ambientals dels residus comercials hi ha una. La que es fa a les activitats
adherides que fan minimització de residus. Han d’acreditar que fan algunes de les accions proposades
en el llistat de la bonificació. Hi ha unes 2.800 activitats aproximadament. El problema és el control
d’aquestes activitats per a veure si compleixen els requisits.
A l’hora de fer bonificacions no es pot fer de qualsevol manera, ha d’haver-hi criteris clars i càlculs de
base.
Comentaris i aclariments dels assistents:
-S’ha d’actuar a inici del procés amb mesures de prevenció efectives. Premiar als comerços que ho fan
bé amb criteris de sostenibilitat ambiental, com l’eliminació de bosses de plàstic, l’aplicació de sistemes
de dipòsit i retorn, productes a granel i d’altres que apliquin accions preventives. No al final, quan ja
està generat el problema
- S’han de buscar i aplicar sistemes de gestió capaços de quantificar la quantitat de residus que
produeix cada habitatge i activitat econòmica, per a després aplicar criteris de bonificació i estímul.
Punt 3. Informació sobre les tasques dels informadors ambientals dins el marc de la campanya
“Terrassa més Neta”
S’informa que es disposa de 9 informadors ambientals d’un Pla d’Ocupació de majors de 45 anys, d’una
durada d’un any, i de 3 informadors d’un Pla d’Ocupació Juvenil que finalitza aquest mes d’abril.
Els grup de 3 persones porta treballant des del mes de novembre només en relació al tema d’informar
sobre l’Ordenança d’Animals, actuant en diferents espais públics (places...) i zones de lliure circulació de
gossos.
Els 9 informadors estan treballant en temes d’informació i sensibilització en el marc de la campanya
“Terrassa més Neta”, en temes de neteja i gestió de residus. També van distribuint el material de la
campanya (cartells, tríptics i imans)
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Han començat, un cop rebuda la corresponent formació, en el barri de Sant Pere Nord, després aniran a
Can Tusell, Egara, Sant Llorenç i Les Arenes-Grípia i Can Montllor, continuant després al Districte 2 i així
anar fent.
A més d’informar recullen les indicacions i incidències que els diu la ciutadania informada i visitada.
Aquestes es fan arribar al servei de recollida i d’inspecció per a que procedeixin a actuar. Aprofitant per a
recollir algunes dades amb l’objectiu de saber el gènere, l’edat, la professió... L’objectiu de referència
mínim és el 52% de persones informades directament. També qualsevol incidència que observen al
carrer l’han d’indicar per a ser resolta.
Es recorda que és important la tasca d’informar a la ciutadania, però s’ha de garantir que el servei de
neteja i recollida actua de forma eficient i els serveis de control i vigilància també, ja que sinó la tasca
dels informadors no servirà per a millorar la situació si només depèn d’aquest marc.
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. 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.
Es van plantejar diferents preguntes dels assistents en quan a:
• Actuació sobre els punts negres o conflictius.
• Quin és l’objectiu de la tasca dels informadors.
• Quin és el percentatge mínim de persones informades.
• Horaris: es valora que l’horari només matinal no garanteix la eficiència en la recollida de la
informació, mancaria un horari de tarda-nit per a garantir l’eficàcia.
• En quan a la manca de mitjans dels informadors en quan a tenir dispositius informàtics que
garanteixi la no pèrdua de temps i major eficiència.
• Que quan es disposin de dades del barri de Sant Pere Nord, s’informi al respecte.
Punt 4art. Resposta a l’acord de la taula sobre l’activitat de sensibilització de caracterització
contenidor RESTA
Es recorda l’acord de la última reunió en quan a fer aquesta activitat en tots els barris.
Es recorda que aquesta activitat té uns costos i que no hi ha disponibilitat pressupostària en aquests
moments, i que en tot cas s’ha d’esperar a veure com queden els sobrants del pressupost de l’any 2016
per a veure disponibilitat.
El Sr. Marc Armengol fa la proposta que es dediqui alguna part dels 10.000 euros per a Dinamització als
Districtes per a fer aquesta activitat. També indica que cal que aquesta activitat no es faci sola sense res
més, i que hauria de fer-se en el marc d’alguna activitat general on afegir-la, Festa Major de Barri o
similars.
El Sr. Oriol Vicente indica que aquesta proposta la porti cadascú al marc de cada Districte.
Punt 5è. Assumptes varis, comentaris i propostes
Es va aprofitar per a presentar al Sr. Amadeu Aguado com a regidor responsable de neteja i residus amb
l’objectiu de millorar i reforçar aquests àmbits.
Assistents:
- Es va indicar, atenent a les reflexions de la última reunió, de la necessitat que s’observin a curt i
mitjà termini les millores en les actuacions, sinó ni les campanyes ni altres accions serviran de res.
Calen recursos complementaris per a millorar de forma urgent. Quins plans d’actuació a curt i mitjà
termini es plantegen i hi ha d’haver un acord polític de tots els grups per a garantir aquest tema, no
podem esperar deu anys a veure que passa per a veure millores.
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Es va proposar que surti una Comissió de treball per a començar a treballar sobre el Pla Local de
Prevenció i Gestió de Residus, que va amb molt de retard.
És una decepció el fet que després de quatre mesos i amb el compromís municipal de fer-ho, a dia
d’avui encara no disposem de la Diagnosi del Pla Local. Quan en disposarem? Ho tindrem per a la
propera reunió?
Les reflexions de la última reunió també va sortir un comentari general sobre quin és l’objectiu de la
Taula, ja que no es tracta de fer de mers comparses. La Taula ha de tenir una funció clara i la
capacitat de treball i de decisió respecte als temes que tracta.

S’informa que la propera reunió de la Taula serà el dimarts dia 2 de maig a les 18 h, manca determinar
l’espai que s’enviarà amb la propera convocatòria i ordre del dia.
I sense res més, finalitza la reunió.
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