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 setembre de 2017.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Centre Cívic President Macià
Ordre del dia:
1. Benvinguda
2. Atenen a la demanda dels membres de la Taula:
- Quantificació de les bonificacions socials i ambientals de la Taxa de residus
- Bonificacions per l’ús del servei de Deixalleries Municipals.
3. La Taxa de residus. Debat, reflexió i propostes sobre les bonificacions ambientals.
4. Assumptes varis, comentaris i propostes.
Van assistir-hi:
Sr. Oriol Vicente coordinador de la Taula
Sra. Eva Candela cap de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Sr. Salvador Pérez cap del CDEA
Sr. Ignasi Planas cap de gestió ambiental
Sr. Josep Miquel Colomer gerent d’Eco-Equip
Sr. Xavier Casas Associació Ecoinserció
Sra. Anna Maria Masachs per l’AVV Barri Segle XX
Sr. Xavier Vives per l’AVV Barri Segle XX
Sr. Jordi Vidal per l’AVV Poble Nou-Zona Esportiva
Sr. Carles Amador de Terrassa Centre
Sr. Miguel Hidalgo de la FAVT
Sr. Jordi Trujillo d’Aturats Terrassa
Sr. Josep Antoni Sánchez per la FAVT
Sr. Juan Alfonso Fagundez de l’AVV Casc Antic de Can Boada

S’excusen:
El Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat, Sr. Amadeu Aguado regidor
responsable de neteja i recollida de residus, el Sr. Joan Miquel Florensa cap del departament de
residus,el Sr. Marc Cadevall director Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, la Sra. Dolors Lledó de
l’AVV de les Carbonelles, la Sra. Beatriz Escribano de la UPC, el Sr. Raúl Jiménez de l’AVV de Can
Palet de Vista Alegre i la Sra. Meritxell Valero de la Cambra de Comerç
No indiquen res:
El Sr. Emiliano Martinez del grup municipal de TEC, 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, la Sra. Isabel Lara de l’Associació de Comerciants de Ca n’Anglada, el Sr. Julio Diaz del grup
municipal del PDeCAT i representant grup municipal d’ERC - MES.
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. Sobre la quantificació de les bonificacions socials i ambientals l’any 2016:
Bonificacions socials:
Per capacitat econòmica..................4.154 habitatges. (100%)
Famílies nombroses.........................1.859 habitatges.
Famílies monoparentals................... 136 habitatges.
(Es va informar que aquestes també
necessiten un carnet per a percebre la bonificació).
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Bonificacions ambientals:
Per compostatge casolà......................... 679 habitatges.
Per ús del Servei de Deixalleries...........4.034 habitatges.
S’enviarà a tots els/les membres de la Taula còpia de les dades exposades.
Es van fer diferents preguntes sobre com es determinaven les bonificacions socials, criteris, servei que
ho determina i algunes reflexions respecte a la percepció i criteris per a la seva assignació i la necessitat
de fer una reflexió al respecte.
En quan al Servei de Deixalleries, es van comentar diferents aspectes i que s’hauria de donar a conèixer
molt més aquest servei i el referent a les bonificacions. S’hauria de revisar els criteris d’aportació i
percentatge de bonificació.
En quan a la Deixalleria Mòbil, si es considerà adequat i important, s’hauria de revisar per a facilitar el
seu ús, com noves parades, millor senyalització, ampliació d’horaris a la tarda
En tots els sentits s’haurien de millorar els sistemes i eines informàtiques, fer una tarja d’usuari/a
Tot i això és un aspecte que es concretarà en el Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa
que estem debaten, on hi ha un apartat al respecte.
Punt 3. La Taxa de residus. Debat, reflexió i propostes sobre les bonificacions ambientals.
Es fa una petita exposició dels objectius quan l’any 2004 es va implantar de nou la Taxa, els seus
apartats, els criteris a l’hora de plantejar el càlcul de cobrament tant en la part corresponent als
habitatges com als àmbits comercials. Tots els aspectes relacionats amb l’aplicació de beneficis de
caràcter socio-econòmic i les bonificacions ambientals. Aquells criteris son els que es van acordar aquell
any i que han prevalgut fins ara. Durant aquest temps en el tema relacionat amb els residus hi ha hagut
molts canvis i en els criteris i en funció dels sistemes de recollida i gestió, dels models productius i de
generació, de les normes europees..., cal revisar i adequar la Taxa als nous temps.
Per tant, sobre el tema general de la Taxa s’hauran de fer els debats i reflexions en el moment adient, i
ara per la necessitat de tenir alguns aspectes clars en el poc temps disponible quan a nivell polític es
faci, només comentarem la part referida a les bonificacions ambientals tant per a revisar les existents
com si cal introduir-ne alguna de nova. Aquestes propostes es faran arribar als àmbits de debat de la
Taxa per l’any 2018 per a ser tingudes en compte a proposta de la Taula.
Comentaris d’alguns assistents
Les bonificacions haurien de ser sobre la recollida selectiva i la reducció de residus bàsicament.
Les bonificacions socio-econòmiques és molt difícil de ser controlades i cal fer una reflexió serena sobre
les mateixes i els criteris.
Cal mantenir i garantir el manteniment de les bonificacions socio-econòmiques.
Sobre els punts negres amb molts residus i incompliment de les normes, caldria bonificar als veïns de les
zones afectades que facin un ús correcte dels serveis i la separació de residus. Cal millorar l’eficiència
del servei i cal aplicar les sancions i multes donant compliment al que es diu en la campanya en quan al
règim sancionador i la seva aplicació eficient.
S’exigeix que s’apliquin de veritat les sancions par mal comportament tal com es deia i diu en la
campanya.
Es demana que en la propera reunió de la Taula es portin dades de les sancions posades i la quantitat
aplicada indicant la periodització de les mateixes.
2. Beneficis fiscals de caràcter mediambiental.
2.1. Bonificació per bon comportament ambiental: recollida selectiva.
Aquesta bonificació no s’ha aplicat mai per a la dificultat d’utilitzar dades objectives. En el seu dia es va
determinar que es faria una Comissió d’Estudi per a trobar vies per a la seva aplicació, mirant
experiències. Aquesta Comissió tampoc es va posar en marxa al final.
Comentaris dels assistents
Es proposa que sinó hi ha cap dada, ni criteri al respecte, ni Comissió operativa que tregui de la
Taxa i quan sigui aplicable doncs es posi de nou amb les condicions d’aplicació.
2.3. Bonificació per aportacions a la deixalleria municipal.
Comentaris dels assistents
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D’aquesta bonificació seria necessari revisar els criteris d’aportació i el percentatge aplicat de
bonificació, més adequat als temps actuals.
2.4. Bonificacions per gestió pròpia de la fracció orgànica de residus (autocompostatge)
Comentaris dels assistents
Es pregunta si es fa algun control i seguiment dels beneficiaris.
Es respon que es fa un seguiment i control per part dels nostres serveis i s’arriba a tots i totes.
3. Programa de gestió ambiental.
Amb l’objectiu de fomentar una actitud ambiental adequada en la producció i gestió de residus, es
destinarà una proporció fixa de la recaptació obtinguda mitjançant la taxa, corresponent al 2%, a la
dotació d’un programa de gestió ambiental que tindrà com a objectiu
- La prevenció i minimització
- El foment de la selecció
- La millora de la qualitat dels serveis de recollida
Comentaris dels assistents
No s’enten que si hi ha aquest aspecte en la Taxa, no s’estigui aplicant. Per tant, no s’havia d’haver
deixat d’aplicar en cap moment i demanem que es torni a aplicar en les condicions exposades.
Precisament perquè la seva finalitat va encaminada a reforçar els aspectes d’informació i sensibilització
(campanyes) i a millorar recursos del servei en quan a la seva qualitat i a les deficiències de disposar
d’eines i programes per a obtenir dades i així poder aplicar sistemes informàtics que permetin aplicar
algunes bonificacions. Al cap i a la fi, això és el que es planteja en el Pacte de la neteja i s’ha obviat, i no
informat al respecte que hi havia aquest mecanisme d’aportació a les campanyes i millores del servei.
Article 12è. Beneficis fiscals
3.1. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa les entitats i associacions de la ciutat de
Terrassa, sense finalitat lucrativa, que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i
Associacions Ciutadanes i estiguin actives.
Cap comentari al respecte
4. Bonificació per la reducció de residus
S’estableix un tipus de bonificació, de fins el 13% de la quota, adreçada als establiments i activitats que
realitzin accions per la reducció del volum de residus generats. Per a l’aplicació de la bonificació caldrà
que els establiments i activitats
1. S’hagin acollit a un conveni de prevenció i minimització de residus
2. Disposin d’una certificació ISO 14.000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que
inclogui la gestió dels residus generats.
Comentari dels assistents
Qui fa els controls i quants s’han fet al llarg d’aquests anys?
Quants convenis s’han fet al llarg d’aquests anys?
Sinó s’han fet controls, ni hi ha la capacitat de fer-ho, aquesta bonificació no es pot aplicar, ja que és un
greuge comparatiu amb el conjunt de la ciutadania, i no es pot fer una bonificació de caràcter general
sinó es garanteix el seu control per garantir que de veritat es fa. El mateix que en la bonificació de
compostatge es garanteix el control, i de la Deixalleria que se sap qui fa l’aportació, o les de caràcter
socio-econòmic on es fan complir uns requisits.
Per tant, aquesta bonificació s’hauria de suprimir de la Taxa fins que existeixin les garanties de
control.
Es deixa una setmana, o sigui, fins el dimarts dia 19 de setembre per a fer-nos arribar propostes
de bonificació per a ampliar-les.
Punt 4art. Assumptes varis, comentaris i propostes
Comentaris dels assistents
- Hi ha un solar a la Cra. N-150 prop de Caravanes Turmo i de l’Hospital de Terrassa, que està ple
de contenidors d’Eco-Equip. A més de la mala imatge que comporta ja que tot està de qualsevol

3

-

-

manera, ple de matolls, i que normativament està prohibit aquest ús, hi ha un risc d’incendi que
pot generar greus conseqüències. Per tant, s’hauria de netejar i s’haurien de retirar aquests
contenidors en aquest punt pels aspectes indicats. I això no va dirigit a Eco-Equip, sinó a
l’Ajuntament que està fen una mala gestió en l’ús de l’espai incomplint les seves mateixes
normes.
A la Plaça Agustí Bartra amb el carrer Juan de Austria, els contenidors sempre estan desbordats.
Caldria fer alguna actuació informativa en relació amb els veïns i veïnes, tot demanant la seva
col·laboració en que si troben el contenidor ple, que ho portin a la àrea d’aportació que està molt
aprop, evitant deixar-ho al terra. Posar rètol, informació, papers indicatius...
Es pregunta si aquest estiu (juliol-agost) Eco-Equip ha tingut problemes sobrevinguts en
recollida? Ja que la ciutat ha estat molt bruta en alguns llocs.

Es respon:
El volum de voluminosos fins aquests moments han augmentat en un 30% més en relació a l’any
2016.
Durant l’estiu per motius de vacances, hi ha personal nou i està en plena adaptació.
S’ha ampliat el número de persones a atenció al públic.
-

-

En dos anys s’han destinat més recursos, i la neteja no millorà. Alguna cosa falla.
Es proposa que es faci un monogràfic sobre el Pacte de la Neteja, i la valoració del mateix.
Hi ha un problema de gestió política de la situació i de la gestió general de l’empresa, per aquest
motiu es demana que es faci una Auditoria externa de la gestió en el seu conjunt d’Eco-Equip.
Es pregunta quantes sancions s’han posat en el marc de la campanya?
La situació no s’està revertint , no s’observen millores i ja portem més de dos anys. S’ha de
canviar i millorar per a tenir millor informació.
Estem parlant permanentment dels objectius a llarg termini, que si més camions i personals...,
ara per a arribar als macro objectius , cal afrontar i millorar els de curt termini, veure millores que
avui no es veuen. Cal definir aquestes millores de curt termini i amb indicadors que permetin
veure aquests canvis. No es pot continuar funcionant amb que les coses simples no es resolen,
exemple: una denúncia sobre contenidors trencats i en dos mesos encara no s’ha resolt.
Cal com ja s’ha dit en diferents ocasions, la necessitat de fer la formació necessària al persona
d’Eco-Equip, sobretot quan ve personal no habitual.
Cal que es faci un control exhaustiu dels anomenats punts negres, posant els mitjans de
vigilància, control i sobretot d’aplicació del règim sancionador. Si aquest règim sancionador no
s’aplica la tasca dels informadors ambientals no serveix de res.

S’informa que l’Ajuntament fa una setmana ha finalitzat el procés per a la realització d’un “Estudi
comparatiu per a millorar el sistema de recollida i neteja”. L’objectiu disposar de dades concretes i
comparatives per a aplicar el millor sistema per a garantir un millor servei. Ja ha guanyat una de les
empreses que s’ha presentat que haurà de tenir aquest Estudi en uns tres mesos. Un cop analitzades les
propostes del mateix, servirà de referència per a redactar el Contracte Programa entre l’Ajuntament i
Eco-Equip.
S’informa que ja hi ha la proposta de la nova línia de recollida lateral i es proposa que es faci una reunió
monogràfica, per a presentar-la i explicar-la a la Taula. S’acorda que en la propera reunió es tracti en
l’Ordre del dia.
La propera reunió s’acorda que es farà el dimarts dia 3 d’octubre a les 18 h lloc per a determinar. Com
sempre s’enviarà convocatòria.
I sense res més, finalitza la reunió.
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