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: 11 de juliol de 2017.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Centre Cívic Montserrat Roig
Ordre del dia:
1. Benvinguda
2. Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa. Llistat de propostes d’actuació, valorar i
aprovar, si cal.
3. Inici debat i propostes Taxa de residus
4. Assumptes varis, comentaris i propostes.

Van assistir-hi:
Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat
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. Joan Miquel Florensa cap del departament de residus
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
Sra. Dolores Lledó per l’AVV de les Carbonelles
Sr. Carles Amador de Terrassa Centre
Sr. Emiliano Martinez grup municipal TEC
Sr. Jordi Trujillo d’Aturats Terrassa
Sra. Beatriz Escribano de la UPC
Sr. Josep Antoni Sánchez per la FAVT
Sra. Meritxell Valero de la Cambra de Comerç
Sr. Raúl Jiménez de l’AVV Can Palet de Vista Alegre
Sr. Juliol Diaz del grup municipal del PDeCAT
S’excusen:
El Sr. Oriol Vicente coordinador de la Taula, Sr. Amadeu Aguado regidor responsable de neteja i
recollida de residus, el Sr. Marc Cadevall director Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, i Sr. Josep
Miquel Colomer gerent d’Eco-Equip SAM.
No indiquen res:
El Sr. Miguel Hidalgo per la FAVT, 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, i el Sr. Juan Alfonso Fagundez de l’AVV
Casc Antic de Can Boada, representant grup municipal d’ERC - MES.
Punt 1er. Benvinguda
El Sr. Salvador Pérez, excusa al Sr. Oriol Vicente que no podrà assistir a la reunió, dóna la benvinguda
als assistents i s’informa sobre les persones excusades. També s’informa de la nova incorporació del Sr.
Raúl Jiménez de l’AVV de Can Palet de Vista Alegre.
Aprovades en l’anterior reunió de la Taula, les sis línies estratègiques, es presenten i
Punt 2on.
comenten les actuacions aprovades pel grup de treball en cada línia estratègica. Es proposen 51 accions
que un cop aprovades , es desenvoluparan els seus continguts definint les accions, la seva definició, els
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recursos necessaris ja sigui en material, personal..., l’any d’inici i finalització, import d’inversió i si cal una
inversió anual si necessita més d’un exercici pressupostari.
-

-

La línia 1. Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització,
té 14 actuacions
La línia 2. Incrementar la valorització material del conjunt de residus, des d’una òptica de
l’economia circular i baixa en carboni, té 10 actuacions.
La línia 3 Adequar els sistemes de recollida a les necessitats del municipi i millorar l’eficiència en
la prestació del servei, té 14 actuacions.
La línia 4 Garantir un model de gestió amb empresa pública i dotar-la de recursos suficients per
poder donar compliment als objectius del Pla i establir els mecanismes de control de qualitat
necessaris, té 6 actuacions.
La línia 5 Fer transparent i sostenible la gestió de residus, tenint en compte els ingressos i
despeses d’aquesta, té 4 actuacions.
La línia 6 Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i altres impactes associats a la gestió de
residus, té 3 actuacions.

Es proposa afegir un nou punt referit a la formació dels treballadors i treballadores d’Eco-Equip en
aspectes relacionats amb la relació amb la ciutadania, el coneixement i aplicació de les noves
tecnologies, del sentit d’empresa, tot allò que ajudi a millorar els seus coneixements i la relació amb la
ciutadania. Aquest punt s’afegirà en la línia estratègica 4, que passarà a tenir 7 actuacions, i al final hi
haurà un total de 52 actuacions.
Es pregunta si el conjunt de partits polítics municipals tenen coneixement del treball de redacció del Pla,
ja que al final l’hauran d’aprovar en Ple.
Els partits en tenen coneixement, ja que tots han estat convidats a participar a la Taula, i alguns d’ells hi
son presents. I disposen dels resums de cada reunió.
L’AVV Barri Segle XX planteja un seguit d’aspectes relacionats amb el PAM (Pla d’Acció Municipal) que
en aquests moments s’estan recollint propostes. Indica el fet que l’AVV ha presentat tot un seguit de
propostes relacionades amb temes de neteja i residus que son els mateixos que es plantegen a la Taula i
al mateix Pla Local. I el que no s’entén és que totes han estat rebutjades en la primera part a resolució
dels tècnics per manca de pressupost, això és una contradicció en relació al que està proposant-se en la
Taula i el Pla.
Resposta de la Sra. Eva Candela al respecte: Una de les condicions plantejades perquè una proposta
passi al procés de votació, és que ha de executable en un any, sinó és així, la proposta no s’accepta, i
aquest en molts casos és el criteri prevalent per a la no acceptació.
Amb la inclusió de l’actuació presentada i acceptada per la Taula, s’aproven les propostes d’actuació.
Ara començarà el procés de redacció de les fitxes de cada actuació per a donar-lis contingut. El
procediment serà el mateix, les propostes es presentaran al grup de treball i les fitxes aprovades pel
mateix, al plenari de la Taula per a ser aprovades.
Punt 3. Inici debat i propostes Taxa de residus.
Donat el temps de la reunió d’avui, es proposa posposar aquest punt, que es tractarà específicament en
la propera reunió de setembre com a tema concret. Es portarà la informació demanada pels assistents
en la última reunió. S’enviarà informació al respecte.
Punt 4art. Assumptes varis, comentaris i propostes
El Sr. Josep Antoni Sánchez, planteja el tema de les Festes Majors de Barri, sobre els aspectes
relacionats amb la neteja i el buidatge dels contenidors. Cal que Eco-Equip posi en marxa equips de
neteja per a preveure netejar les zones de les activitats que es fan amb l’objectiu que quan aquestes es
realitzin els espais estiguin en condicions. Eco-Equip hauria de saber les Festes Majors que es fan i
preveure l’organització i presència d’aquests equips els dies de realització de les activitats. Així com el
buidatge dels contenidors per a evitar desbordaments i situacions complexes.
Aquest tema obre un debat i reflexions de la Taula respecte a l’organització d’aquestes activitats i les
necessitats de l’eficiència del servei municipal i altres aspectes de com fer-ho millor. També es plantegen
diferents aspectes sobre el compromís de les entitats i les seves responsabilitats.
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També es planteja el tema i reflexió sobre els criteris d’ubicació dels contenidors en la via pública, i
aquest és un tema que s’hauria d’abordar a la Taula de forma efectiva i transparent, amb uns criteris
clars perquè tothom els sàpiga i en tingui ple coneixement.
S’acorda que la propera reunió de la Taula serà el dimarts dia 12 de setembre, a les 18 h, lloc per a
determinar, com sempre s’enviarà convocatòria.

I sense res més, finalitza la reunió.
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