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: 2 de maig de 2017.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Centre Cívic Montserrat Roig
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Benvinguda
Papereres: distribució de les papereres per barris, freqüència de neteja, reposició, etc.
Diagnosi amb les dades actualitzades del Pla Local de prevenció i gestió de residus de Terrassa
Creació de la Comissió de Treball del Pla Local, proposta de funcionament i calendari.
Assumptes varis, comentaris i propostes.

Van assistir-hi:
Sra. Eva Candela cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Sr. Ignasi Planas cap de gestió ambiental – Medi Ambient i Sostenibilitat
Sr- Josep Miquel Colomer gerent d’ECO-EQUIP SAM
Sr. Joan Miquel Florensa cap de la secció de residus – Medi Ambient i Sostenibilitat
Sr. Miguel Hidalgo per la FAVT
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
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:
Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; El Sr. Amadeu Aguado regidor
responsable de neteja i recollida de residus; El Sr. Oriol Vicente coordinador Taula i de l’AVV de
Torresana; El Sr. Xavier Vives per l’AVV Barri Segle XX; El Sr. Salvador Pérez cap del CDEA – 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 representant del grup municipal d’ERC-MES,
la Sra. Isabel Lara de l’Associació de Comerciants 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. Ignasi Planas dóna la benvinguda als assistents i s’informa sobre les persones excusades. Es
pregunta si hi ha alguna observació respecte a l’acta anterior de 4 d’abril. Al no haver-n’hi cap es dóna
per aprovada.
Punt 2on.
Papereres: distribució de les papereres per barris, freqüència de neteja, reposició,
etc
El Josep Miquel Colomer, gerent d’ECO-EQUIP SAM, aporta un document on es descriuen les
papereres existents per barri i tipologia. En total, a Terrassa hi ha instal·lades 4.147 papereres encara
que cal actualitzar el cens.
La freqüència del buidatge de les papereres va lligada a la freqüència en que es realitza la neteja viària.
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Comentaris i aclariments dels assistents:
- Al carrer Major s’acumulen les bosses de la neteja de les papereres al costat del contenidor “iglú” de
vidre. El Sr. Josep Miquel Colomer indica que aquesta circumstància no hauria de donar-se i que
esbrinarà aquest fet.
Punt 3. Diagnosi amb les dades actualitzades del Pla Local de prevenció i gestió de residus de
Terrassa.
El Sr. Ignasi Planas informa que la diagnosi actualitzada del Pla de Residus està gairebé finalitzada i
només queden uns petits detalls estadístics que la setmana que ve s’incorporaran. Una vegada
incorporats, el document de la diagnosi es penjarà a la pàgina web www.reciclabé.terrassa.cat
Amb tot es lliura als assistents un resum d’aquesta diagnosi actualitzada i es procedeix a la seva lectura i
comentari.
El Sr. Emiliano Martínez demana que s’incorpori una gràfica on surti l’evolució de la capacitat total dels
contenidors atesa la implantació, en els darrers anys, de la recollida lateral de residus.
Punt 4art. Creació de la Comissió de Treball del Pla Local, proposta de funcionament i calendari.
Es proposa als assistents la creació de la comissió de Treball del Pla Local. S’ofereixen per formar part
d’aquesta comissió el senyor Jordi Vidal i els senyor Carles Amador. No obstant això, si alguna persona
vol oferir-se per formar-ne part ho haurà de comunicar al coordinador de la taula. S’estableix una
periodicitat, com a criteri, de reunir-se 2 cops al mes.
Punt 5è. Assumptes varis, comentaris i propostes

Assistents:
- El Sr. Miguel Hidalgo fa observacions de temes concrets: un abocament de fibrociment en un solar
situat entre el carrer Salamanca i el carrer Pontevedra; els escombriaires no netegen els voltants de
les bateries de contenidors; també fa esment a que als veïns no els ha agradat un trasllat de
contenidors efectuat a al cruïlla del Carrer Bages amb Duquesa de la Victoria.

S’informa que la propera reunió de la Taula serà el dimarts dia 6 de juny, a les 18 h, al Centre Cívic
Montserrat Roig (Av. Barcelona, 180).

I sense res més, finalitza la reunió.

2

