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: 6 de juny de 2017.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Centre Cívic Montserrat Roig
Ordre del dia:
1. Benvinguda
2. Seguiment del Pacte per la Neteja (actuacions que s’han fet, etc)
3. Proposta línies estratègiques i objectius del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de
Terrassa
4. Inici treball Taxa de residus
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 Territori i Sostenibilitat
Sr. Amadeu Aguado regidor responsable de neteja i recollida de residus
Sr. Salvador Pérez cap del CDEA
Sr. Joan Miquel Florensa cap del departament de residus
Sr. Miguel Hidalgo per la FAVT
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
Sr. Pep Forn grup municipal d’ERC-MES
S’excusen:
Sra. Eva Candela cap de l’Area de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Marc Cadevall director Servei de Medi
Ambient i Sostenibilitat, Sr. Ignasi Planas cap de gestió ambiental, Sr. Josep Miquel Colomer gerent
d’Eco-Equip SAM, Sr. Xavier Casas Associació Ecoinserció.
No indiquen res:
Sra. Meritxell Valero de la Cambra de Comerç, 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.
Punt 1er. Benvinguda
El Sr. Oriol Vicente coordinador de la Taula, dóna la benvinguda als assistents i s’informa sobre les
persones excusades.
Punt 2on. Seguiment del Pacte per la Neteja
El Sr. Marc Armengol, informa dels següents aspectes:
- S’han posat en marxa dos camions nous de recollida pel darrera.
- A tots els contenidors s’han posat els adhesius de totes les fraccions.
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S’han contractat les persones previstes per aquest any (17 persones). També funciona un Pla
d’Ocupació d’un any.
Els informadors estan acabant el Districte 6 i començaran el Districte 2
S’està acabant de tancar la implantació de la nova línia de recollida lateral.
S’ha encarregat un estudi d’opcions de recollida lateral (Segurament permetrà implantar dues
línies més).

Preguntes dels assistents:
- S’ha visualitzat una millorà amb totes les actuacions fetes?
- Durant el cap de setmana hi ha molts problemes, i s’hauria de millorar les freqüències de
recollida (mobles) i el buidatge de contenidors, sobretot, d’algunes fraccions.
- Es demana enviar la informació als membres de la Taula, abans d’enviar als mitjans de
comunicació, per a evitar, assabentar-se de les coses pels mitjans.
- En quan a la proposta de caracterització per a fer com a activitat als barris, no ha tingut molta
demanda, ni èxit per a fer-la com a activitat.
- Es pregunta com han respost les entitats (comerciants, AAVV, FAVT...) al Pacte?
- Què fa i com ho fa Eco-Equip? Quins problemes té per a funcionar correctament?
Algunes respostes:
- S’estan fen accions al barri de Sant Llorenç, en concret amb els excrement dels gossos
- Sant Pere Nord, va fer una acció en un espai del carrer Historiador Cardús, on hi havia un
problema greu de brutícia, acumulació de residus, rates...
- Amb la FAVT es va concretar el tema dels continguts de la campanya iniciada.
- Al Districte V, s’està intentant fer una acció de sensibilització per a implicar als veïns i veïnes en
temes de neteja i recollida (similars al fem dissabte...)
- Recordar que s’ha produït un increment del pressupost aquests dos últims anys, i cal anar
ampliant els recursos atenen a les característiques i necessitats de la ciutat.
- S’han incrementat els controls i sancions.
Comentari dels assistents:
- Els punts negres estan detectats, per tant, cal actuar amb la màxima celeritat i de forma
permanent, per tant, cal posar els mitjans necessaris i adequats per a reduir aquests punts i
evitar la seva permanència.
- Cal que es vegi una millorà d’Eco-Equip com a servei públic per a entendre i valorar millor la
futura municipalització de l’abastament d’aigua.
- Cal que es faci la màxima formació i sensibilització als treballadors i treballadores d’Eco-Equip,
de forma obligatòria, i si cal dins l’horari de treball. Se’ls ha de fer veure que con importants i
protagonistes. Això no és només una qüestió de diners i pressupost, és un tema de compromís i
comportament.
- Cal parlar del rendiment, de les persones i la necessitat de motivació. Hi ha grans diferències
entre el funcionament de cada treballador, la seva actitud i comportament.
Els assistents fan les següents propostes:
- A la propera reunió es demana que es portin les dades del número de sancions posades.
- Es pregunta si es pot fer un estudi de gestió d’Eco-Equip?
- Es demana que la Taula faci un pronunciament/manifest tot demanant als responsables polítics,
que s’augmentin els pressupostos destinats a neteja i gestió de residus.
Les propostes seran acceptades per la majoria.
Comentaris dels assistents:
- Necessitat d’adaptació i millorà de la gestió i l’aplicació de noves tecnologies.
- Necessitats d’actuacions a curt termini, ja que cal que la ciutadania vegi les millores aplicades
d’una forma immediata.
- Els treballadors i treballadores d’Eco-Equip han de tenir una millor consideració i valoració per
part de la ciutadania. Cal involucrar-los en els processos de mesures i millores, han de ser
plenament partíceps i compromesos.
- Cal implicar als barris perquè col·laborin en les mesures, però hi ha d’haver un Pla que indiqui
que han de fer i com ajudar, i també decidir en alguns aspectes.
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Punt 3. Proposta línies estratègiques i objectius del Pla Local de Prevenció i gestió de residus de
Terrassa.
S’informa dels membres que formen el grup de treball, després s’informa sobre el que ha treballat i
aprovat el grup de treball.
En primer lloc es comenta el període previst, o sigui, des de l’any 2017 (previsió de la seva aprovació)
fins l’any 2030, que és l’any de referència que es té en compte com a calendari de referència dels
diferents Plans i vectors ambientals.
El següent aspecte, es comentar els sis objectius generals i les sis línies estratègiques, que seran
aprovades, fet que permetrà avançar en el seu treball al grup de treball, que ja podrà començar amb les
accions concretes.
Un comentari dels assistents planteja una reflexió sobre el tema dels excrements dels gossos que hauria
d’aparèixer en el Pla d’una manera o altra. Després de diferents reflexions i comentaris dels assistents,
s’aprova posar-ho com una acció en l’apartat 3.1.
Punt 4art. Inici treball Taxa de residus
S’explica el contingut d’aquest tema aprovat en el Pla de Treball de la Taula, i que ja es va fer una
primera reunió explicativa, i que comportaria valorar la taxa com a tal, veure les bonificacions, valorar-les,
fer propostes, suggeriments... Per tant, en la propera reunió ja hauria de ser un tema a comentar i
treballar.
Consultes dels assistents:
- Es demana que per a la propera reunió es porti la quantificació de les bonificacions, tan socials,
com ambientals, per cadascuna d’elles.
- Es pregunta si es bonifica a les escoles per a fer compostatge?
- Es comenta el tema de les bonificacions per l’ús de les Deixalleries.
Respostes i aclariments:
- S’informa que la informació demanada es portarà a la propera reunió.
- Només es bonifica per compostatge a les persones individuals, les escoles no estan bonificades,
però si que es busquen altres mecanismes per a fomentar el seu coneixement i es donen
recursos com tallers, activitats, materials.
- El tema de les bonificacions per l’ús de les Deixalleries, és un bon exemple de tema a comentar i
tractar sobre la Taxa.

Punt 5è. Assumptes varis, comentaris i propostes
-

-

-

El Sr. Marc Armengol proposa que en algun moment la Taula pot fer una reunió ordinària al
Centre de Tractament i Recollida de Residus del Vallès Occidental (Vacarisses) i fer una visita a
les instal·lacions.
El Sr. Amadeu Aguado informa que hi ha una Taula de Comerç Local on hi ha les diferents
organitzacions de comerciants, CECOT, Cambra..., on es plantegen iniciar una campanya per a
fomentar l’ús de la carmanyola (taifa com a concepte local), amb l’objectiu de reduir el porexpan.
Es comenta que un bon marc podria ser a finals d’octubre-novembre (en el marc de la Setmana
Europea de la Prevenció de Residus) , col·laboració entre els serveis de Comerç i Medi Ambient
com una acció comuna.

S’acorda que la propera reunió de la Taula serà el dimarts dia 11 de juliol, a les 18 h, lloc per a
determinar, com sempre s’enviarà convocatòria.

I sense res més, finalitza la reunió.
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