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: 12 de desembre de 2017.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Centre Cívic Avel·lí Estrenjer
Ordre del dia:
1. Benvinguda
2. Informació sobre les sancions posades (atenen la demanda de la Taula)
3. Respondre i aclarir les consultes fetes per la Taula sobre la Taxa de residus i les bonificacions
ambientals.
4. Presentació de la proposta nova fase implantació de recollida lateral.
5. Aclariments i calendaris sobre el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa.
6. Assumptes varis, comentaris i propostes.
Van assistir-hi:
Sr. Oriol Vicente coordinador de la Taula
Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Sr. Salvador Pérez cap del CDEA
Sr. Ignasi Planas cap de gestió ambiental
Sr. Joan Miquel Florensa cap de la secció de residus.
Sr. Josep Miquel Colomer gerent d’Eco-Equip
Sr. Conrad Segarra d’Eco-Equip SAM
Sr. Xavier Casas Associació Ecoinserció
Sr. Xavier Vives per l’AVV Barri Segle XX
Sr. Jordi Vidal per l’AVV Poble Nou-Zona Esportiva
Sra. Dolores Lledó de l’Associació de Propietaris Torrent de les Carbonelles.
Sr. Emiliano Martinez del grup municipal TEC
S’excusen:
El Sr. Marc Cadevall director Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, la Sra. Anna Mª Masachs de
l’AVV Barri Segle XX, Sr. Carles Amador de Terrassa Centre, el Sr. Jordi Costa de la CECOT.
No indiquen res:
El Sr. Miguel Hidalgo de la FAVT, el Sr. Josep Antoni Sánchez de la FAVT, el Sr. Jordi Trujillo
d’Aturats Terrassa, Sr. Antonio Cazorla de l’AVV de Montserrat, Sr. Josep Mª Carné del Gremi de
Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca, la Sra. Isabel Lara de l’Associació de Comerciants de Ca
n’Anglada, el Sr. Julio Diaz del grup municipal del PDeCAT, el representant grup municipal d’ERC –
MES, el Sr. Raúl Jiménez de l’AVV de Can Palet de Vista Alegre, la Sra. Meritxell Valero de la Cambra
de Comerç.
Punt 1er. Benvinguda
El Sr. Oriol Vicente coordinador de la Taula dóna la benvinguda als assistents i s’informa de les persones
excusades.
Punt 2on. Informació sobre les sancions posades.
S’informa del següent:
S’han obert 512 expedients fins el mes de novembre
D’aquests expedients oberts, s’han obert 180 sancionadors (109 oberts per la secció de residus i 71 per
la Policia Municipal).
L’import total de les sancions imposades, és de 75.172 euros.
Un 19% per utilitzar els contenidors municipals abandonant residus objecte d’un servei específic.
La gran majoria de sancions ha estat a activitats comercials i transport.

1

Un 70% de les sancions està a l’entorn dels 200 euros, Hi ha dues excepcions per faltes molt greus, de
4.001 i 20.400 euros.
Es pregunta si dins aquestes sancions hi ha les relacionades amb els excrements de gossos. I quantes?
S’informa que aquestes no estan en aquest apartat comentat. S’informa que es posen sancions però
bàsicament per incompliment de l’Ordenança d’animals en els apartats de d’anar sense lligar, sense
morrió... Per no recollir els excrements de gos, hi ha molt poques, ja que presenta moltes dificultats a
l’hora trobar al propietari en el moment que es produeix.
A més, els serveis responsables son la Policia Municipal i Protecció de la Salut.
Punt 3. Respondre i aclarir les consultes fetes per la Taula sobre la Taxa de Residus i les
bonificacions ambientals.
Respecte al tema de les Taxes es va comentar que el procés polític viscut a l’Ajuntament va comportar
un retard en la proposta d’Ordenances, donat el calendari ajustat es va portat la proposta que va ser
debatuda de forma general sense entrar en el detall concret, i que no va tirar endavant. Per tant,
l’aplicació de les Ordenances seran les mateixes d’aquest any 2017 per l’any 2018.
Els punts aprovats per la Taula en quan a les bonificacions ambientals que havien d’anar a la Comissió
de Serveis Generals, en un informa fet des del Servei de Medi Ambient, ja no va ser discutit pels motius
indicats en l’apartat anterior. Per tant, s’hauran de tornar a plantejar en el debat d’Ordenances de l’any
2018.
Això respon a la pregunta feta pels assistents, en quan a si s’havien portat les propostes de la Taula a la
Comissió de Serveis Generals.

Punt 4art. Presentació de la proposta de la nova fase d’implantació de la recollida lateral.
Es presenta la proposta de nova implantació, que s’enviarà als membres de la Taula perquè la puguin
comentar i valorar a les seves entitats, el Barris on hi haurà alguna implantació seran:
Vallparadís, Poble Nou-Zona Esportiva, Sant Pere Nord, Ègara, Ca n’Anglada, Cementiri Vell, Plaça
Catalunya – Escola Industrial, Can Palet, La Maurina, Les Arenes – La Grípia i Torresana.
Es retiraran 216 bateries i en quedaran 145.
S’estan acabant d’adequar els vehicles i l’adquisició dels contenidors.
Es preveu la implantació entre març-abril de 2018.
Es pregunta si hi ha prevista alguna implantació al Barri del Segle XX? I en cas de no haver-hi aquesta,
què es pensa fer per a millorar la situació?
Es contesta que en aquesta fase no està prevista cap implantació en aquest Barri, ja que calen zones de
molta densitat de població i una certa continuïtat pel servei.
S’han fet canvis de contenidors de RS envasos i RS Orgànica en totes les bateries del barri del Segle
XX, així com en altres barris, havent-se completat també amb contenidors de selectiva les bateries que
no en tenien,així mateix s’indica que en el 2018, si s’aprova la proposta de pressupostos que hi ha
formulada es procedirà a canviar tots els contenidors de recollida posterior de la ciutat.
La implantació de la recollida lateral, també hauria de comportar un millor compliment de freqüències en
les zones de recollida posterior.
També cal tenir en compte que hi ha la proposta d’incrementar la plantilla per tal d’anar millorant el
servei, però que està pendent de la corresponent aplicació pressupostària i de l’aplicació de la regla de la
despesa derivada de la legislació vigent.
S’informa que durant l’any 2018 per una subvenció de l’Agència de Residus, es farà una prova pilot
d’identificació d’usuaris en recollida lateral per tal de poder comprovar la validesa i fiabilitat del sistema,
així com els hàbits dels ciutadans, en principi la prova tindrà caràcter voluntari pels usuaris.

Es pregunta si està previst fer una prova pilot en algun barri/s de porta a porta? Es demana fer una
proposta/estudi a Terrassa per a fer-la.
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S’informa que de moment no està previst, ara l’objectiu és millorar el que hi ha, i quan correspongui ja es
veure que cal fer. En un municipi gran com Terrassa no és fàcil la seva implantació i s’ha de valorar molt
bé.
La representant del barri de Les Carbonelles, indica que si en algun moment es fa, que tinguin en compte
fer-ho al seu barri.
Es comenta que a la zona del casc antic de Sarrià de Barcelona, properament començarà una prova
pilot per la implantació del sistema porta a porta.
També es comenta que es fa en aquest barri, perquè així ho ha sol·licitat l’Associació de Veïns de la
zona. I que en algun municipi que volien començar els veïns s’han oposat. També els problemes que hi
ha hagut a alguns municipis del País Basc a l’hora de la implantació, sobretot, per la manca d’acord i
consens polític.
5. Aclariments i calendari sobre el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa.
Es comenta que el debat i treball del Pla, donat que s’han suspès dues reunions de la Taula, el temps i
calendari s’ha ajustat. Recordar que ja s’havien aprovat per part del grup de treball i de la Taula, les
línies estratègiques i les accions concretes. Per tant, mancava definir cada acció, els continguts, la
prioritat, el calendari d’execució, els indicadors i el cost aproximat de cada acció. Per tant, ara cal
convocar al grup de treball per a comentar i debatre els aspectes indicats, i portar al Plenari de la Taula,
la proposta de Pla, per a ser debatut i aprovat per la Taula. Després ser presentat als grups municipals
pel debat polític i per a ser portat al Ple per a la seva aprovació.
Per tant, s’acorda:
1. Convocar al grup de treball el 8-9 o 10 de gener. Es farà convocatòria i s’enviarà el document de
les accions.
2. El proper plenari de la Taula serà el 16 de gener de 2018 a les 18 h al Centre Cívic Montserrat
Roig, S’enviarà convocatòria i document del Pla debatut i aprovat pel grup de treball. En aquesta
reunió només hi haurà un sol punt de l’ordre del dia, el referit al debat i aprovació del Pla en els
seves accions.
3. Un cop la Taula hagi fet el debat i l’aprovació, es farà arribar als grups municipals perquè facin el
seu debat, propostes... Per a intentar ser aprovat pel Ple el mes de març de 2018.
Assumptes varis, comentaris i propostes
En aquest apartat va haver-hi tota una reflexió sobre la funció i objectius de la Taula, es va fer una
valoració bàsica dels seus resultats i de les necessitats, que les accions de la Taula tinguin un retorn i
serveixi per a millorar els problemes relacionats amb la neteja i la gestió dels residus. I sobretot, que les
propostes arribin als serveis i àmbits corresponents.
També dins el debat i reflexió, es va plantejar la necessitat de fonamentar la informació i la comunicació
com eixos bàsics, tant per a explicar les petites, com grans accions, cal tenir la informació sobretot tots
els membres de la Taula, perquè els serveixi de valoració i avaluació de la feina feta i que es fa. I que cal
tenir les eines de comunicació que ajudin a que la ciutadania tingui coneixement de les situacions, els
problemes, els esforços i les solucions.
També es va plantejar la necessitat de millorar la imatge corporativa i les eines com a empresa d’EcoEquip per a afrontar els reptes que se li plantegen.
La propera reunió s’acorda que es farà el dimarts dia 16 de gener de 2018 a les 18 h al Centre Cívic
Montserrat Roig .Com sempre s’enviarà convocatòria.
I sense res més, finalitza la reunió.
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