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 febrer de 2018.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Centre Cívic Montserrat Roig
Ordre del dia:
1. Benvinguda
2. Revisió del document final sobre les accions del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa
amb la incorporació quantificada dels indicadors i valoració econòmica que mancava o calia actualitzar en
alguna de les accions.
3. Informació demanada per la mateixa Taula, sobre els criteris tècnics d’emplaçament a la via pública dels
contenidors de càrrega posterior i càrrega lateral.
4. Assumptes varis, comentaris i propostes.
Van assistir-hi:
Sr. Oriol Vicente coordinador de la Taula
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. Xavier Vives per l’AVV Barri Segle XX
Sra. Anna Mª Masachs 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
Sra. Encarna Hervias de l’Associació de Propietaris de Les Martines
Sr. Carles Amador de Terrassa Centre.
Sr. Oriol Guerrero del Grup Municipal ERC-MES
Sr. Miguel Hidalgo de la FAVT
Sr. Josep Antoni Sánchez de la FAVT
S’excusen:
El Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Marc Cadevall director
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, el Sr. Xavier Casas Associació Ecoinserció, el Sr. Jordi Costa de la
CECOT, la Sra. Meritxell Valero de la Cambra de Comerç.
No indiquen res:
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, Sr. Raúl Jiménez de l’AVV de Can Palet de
Vista Alegre.
Punt 1er. Benvinguda
El Sr. Oriol Vicente coordinador de la Taula dóna la benvinguda als assistents i s’informa de les persones
excusades.
També es dóna la benvinguda a la Sra. Encarna Hervias de l’Associació de Propietaris de Les Martines i al Sr.
Oriol Guerrero del Grup Municipal d’ERC-MES.
El Sr. Oriol Vicente informa a la Taula que per temes de salut renúncia a continuar fent la Coordinació.
Davant d’aquesta situació es planteja al plenari qui vol proposar-se per a aquesta funció, i es proposa el Sr.
Jordi Vidal, aprovant-se per unanimitat la proposta. Per tant, totes les atribucions passaran a ser exercides per
aquest.
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Punt 2on. Revisió del document final sobre les accions del Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus
de Terrassa amb la incorporació quantificada dels indicadors i valoració econòmica que mancava o
calia actualitzar en alguna de les accions.
S’informa sobre les modificacions fetes tant en les fitxes d’algunes accions en quant a revisar i actualitzar els
indicadors com en els pressupostos destinats a cadascuna en aquelles que no hi havia una quantitat o no era
una previsió correcte.
Resten pendents d’actualitzar aquelles accions que impliquen la realització prèvia d’estudis, sobretot la
número 38 “Dotar de recursos suficients al servei de recollida de residus municipals”, ja que en funció del
resultat de l’estudi que s’està realitzant la incidència en la dotació de les actuacions a realitzar pot ser molt
important i pot produir una variació molt important en el conjunt del pressupost previst en el Pla.
S’informa per part d’Eco-Equip que a finals de febrer ja es disposarà d’algunes dades orientatives i que
podrien servir de referència, acordant-se que quan es disposi d’aquesta informació s’incorporarà al Pla.
La Taula dona per finalitzat el treball de redacció del Pla pendent del resultat d’aquest estudi, amb tot s’acorda
que la Taula serà informada puntualment dels resultats de l’estudi.
A partir de l’aprovació indicada s’iniciarà la tramitació necessària per tal d’assolir l’aprovació del Pla pel Ple
municipal quan abans millor, convocant a aquests efectes les reunions prèvies i comissions necessàries per tal
de garantir el debat polític. Guarint en tot moment que el Pla que es porti a Ple municipal per a la seva
aprovació estigui degudament actualitzat en quant a la incorporació dels imports finals de dotació necessària
per a desenvolupar la esmentada acció número 38 “Dotar de recursos suficients al servei de recollida de
residus municipals”,
Es pregunta si es parlarà dels Pressupostos Municipals en relació al tema de neteja i recollida de residus.
S’informa que en aquests moments els Pressupostos estan aprovats de forma inicial i que l’objectiu es parlarne en la propera sessió de març, s’especifica que en el document aprovat ja hi consta la xifra corresponent a
l’ampliació de pressupost per temes de recollida, tot i que cal tenir en compte que tota la partida destinada a
ampliació de personal està suspesa i no es podrà executar si no hi ha una modificació de la regla de la
despesa derivada de la normativa estatal, que suposa una limitació als ajuntaments en la seva capacitat de
decisió respecte de les despeses a executar.
Punt 3. Informació, demanada per la mateixa Taula, sobre els criteris tècnics d’emplaçament a la via
pública dels contenidors de càrrega posterior i càrrega lateral.
S’informa dels criteris tècnics existents a l’hora de posar els contenidors, indicant que estan continguts en dos
documents que van ser prèviament enviats als membres de la Taula, així mateix s’explica que en algunes
ocasions els contenidors acaben situats en punts que no compleixen aquests criteris donat que no hi ha cap
ubicació possible que els acompleixi tots.
Es destaca la existència d’un criteri tècnic que indica que la ubicació de les bateries de contenidors han d’estar
ubicades de manera que la distància màxima a recórrer sigui de 50 m en el cas de recollida posterior i de 100
m en la recollida lateral.
Es planteja el tema de la necessitat d’ampliar i posar a tot arreu immobilitzadors en les àrees d’aportació per
tal de garantir que no es desplacin els contenidors per part dels incívics, s’informa que en la recollida lateral ja
s’estan posant immobilitzadors a totes les bateries i que en el cas de la posterior es posen en tots els casos en
que es considera necessari per les característiques de l’emplaçament o per la problemàtica derivada de
comportaments incívics, no posant-se a totes les ubicacions pel cost d’instal•lació i manteniment que suposen.
El representant de la FAVT pregunta si el criteri de posar els punts de vorera davant d’espais on hi ha solars
vuits està previst específicament i indica que l’AVV de Sant Pere Nord, considera que no és el millor lloc per
ubicar-los, ja que generen més brutícia i l’aparició de rates, i, per tant, entenen que caldria trobar altres
ubicacions millors.
Els representants municipals indiquen que si bé es cert que com a criteri no consta és el resultat més clar
d’aplicar el criteri que indica que cal evitar posar-los davant d’habitatges i comerços, essent aquest tipus
d’ubicació habitualment una que no genera conflictes, així mateix indiquen que no sembla correcte atribuir als
contenidors l’origen de la la presència de rates.
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Es pregunta si es farà recollida lateral a Can Palet i si s’informarà al Barri abans de la implantació.
S’informa que en un sessió anterior de la taula de residus es va explicar la nova fase d’implantació de la
Recollida Lateral i que es va indicar que es farien les reunions corresponents amb cada AVV per a explicar la
implantació, recollir comentaris i suggeriments, havent convocat ja la corresponent a Can Palet.
En relació amb el barri de Torre-sana es pregunta si es farà una reunió amb l’AAVV i els veïns referent a la
implantació de la recollida lateral en la zona del carrer País Basc. També s’indica que el problema en aquest
cas no son les rates, sinó els porcs senglars que tomben els contenidors de càrrega posterior.
S’informa que està previst fer la reunió i així mateix que els contenidors de recollida lateral pel seu volum i pes
son més difícils de tombar pels porcs senglars.
Punt 4art. Assumptes varis, comentaris i propostes
- Es comenta (FAVT), que van deixar vuit planxes de cartró pedra davant la porta d’un garatge (Av. Santa
Eulàlia) que es van tenir d’apartar i que es va trucar a Eco-Equip amb urgència i no van passar a recollir-ho
fins al cap de cinc dies.
Es mirarà de saber que ha passat amb aquesta incidència
- Es comenta (FAVT)que va sortir una notícia al diari digital Món Terrassa sobre l’abandonament de mobles a
una zona de Can Palet.
Es contesta que el mateix dia de la publicació es va actuar, es van recollir els voluminosos i es va publicar
l’actuació.
- Es pregunta i denúncia (Les Martines), com és que no es recullen els residus al terra de l’entorn dels
contenidors. Segons s’explica van passar cinc vehicles a buidar els contenidors en un punt de vorera
(s’ensenya foto de la incidència) i cap va recollir els residus del terra.
Es contesta que en principi s’havien d’haver recollit i es mirarà de saber que ha passat amb aquesta
incidència.
- Com es pot solucionar l’acumulació de residus i brutícia(Segle XX) sota els vehicles en un carrer. Caldria
buscar una solució que permetés actuar en aquest sentit, proposant-se prohibir periòdicament l’aparcament
per tal de poder netejar, ja que s’acumula la brutícia, no passen els escombriaires, ni les màquines
d’escombrar.
Es contesta que la gestió d’aquestes prohibicions o canvis d’aparcament es molt complicat si es pensa en
aplicar de manera generalitzada a la ciutat, indica que habitualment l’escombrada mixta només es fa en
avingudes per evitar problemes de mobilitat.
- Hi ha ciutats en que s’aplica el sistema de neteja amb aigua a pressió.(Poble Nou)
Es contesta que a Terrassa es va decidir fa temps no utilitzar aquests sistemes, i que actualment dins la
discussió de les reformes a realitzar també s’està parlant sobre la possibilitat d’incorporar aquest servei,
sempre que sigui possible amb aigües regenerades.
- Quan es plantegen temes a la Taula, més que indicar els problemes, s’haurien de dir i debatre les solucions
en la mateixa Taula, no es pot anar dient no a tot el que es planteja.
El que ens agradaria es passar de posicionaments passius a actuacions i propostes pro-actives i buscar i
trobar solucions.
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- Pregunta (Torre-sana), què fa de veritat la Taula i de que serveix. S’indica que es va plantejar fa temps fer
una Auditoria de gestió d’Eco-Equip, i es va contestar que s’estava tramitant una anàlisi del serveis a realitzar
que hores d’ara encara està pendent.
Segueix indicant que els representants veïnals a la Taula es deuen als veïns i veïnes als que representen, i a
aquests els han de rendir comptes del que fan a al Taula, i cal disposar de resultats per justificar el seu paper,
creu que a la taula no es pot anar fent Plans a llarg termini, mentre no es resolen els problemes immediats,
calen solucions a curt termini.
Diu que cal que la Taula faci aquesta reflexió i avaluï quina és la seva funció i els seus objectius, i proposa que
aquesta es tracti en un punt específic de l’ordre del dia en la propera sessió.
El representant del Poble Nou indica que cal resoldre els temes a curt termini, veure que s’avança i es
concreten les coses, afirma que s’observa una certa resistència al canvi per part de l’Ajuntament. També
assenyala que cal que es concreti una auditoria de gestió i que considera que una activitat empresarial com és
Eco-Equip que sobretot funciona amb molts recursos humans ha de tenir la capacitat de desplaçar aquests
recursos assignant-los en cada moment a les tasques que siguin necessàries per donar una resposta
immediata als problemes.
Es planteja (FAVT) la pregunta, sobre que es pot fer. Buscar experiències a fer i elements de treball
col•laboratiu entre veïns, Eco-Equip i l’Ajuntament, al nostre barri s’han fet algunes experiències en aquest
sentit. Cal també implicació i motivació.
Estem d’acord (Segle XX- Poble Nou) en la necessitat a la propera reunió de fer la valoració del funcionament
de la Taula, cal que sigui útil i tingui una funció, obri el debat i la reflexió.
No es pot demanar (Segle XX) que les persones s’impliquin i després no fer les coses que es demanen, cal
que abans de donar una resposta negativa es valori si es poden fer i com a mínim intentar-ho.
Anar donant dades (FAVT) sobre tones, serveis..., no vol dir res. Cal tenir dades comparatives amb altres
municipis, veure que fan i que fem nosaltres a Terrassa, per valorar després.
Sobre aquest aspecte es contesta que no hi ha problema, ja que les dades comparatives estan publicades,
entre d’altres en l’observatori del consell comarcal i es poden fer arribar i comentar.
Cal (Torre-sana) aplicar controls i vigilància i imposar sancions de forma efectiva.
Cal una cultura (TEC) del treball de forma preventiva anticipant-se a les deficiències i problemes, i ara s’actua
de forma reactiva, quan ja tens els problemes activats.
El nostre grup ha plantejat una proposta per inventariar els punts negres, cal identificar-los, determinar-ne les
causes, parlar amb els agents socials afectats,actuar-hi i avaluar les accions i la seva eficàcia. Cal activar tots
els mitjans per a afrontar-los i trobar solucions.
S’indica que cal establir el procediment i la dotació pressupostària per la realització d’aquest inventari.
Hi ha un estudi (Poble Nou) referit a les accions incíviques on conclou un principi evident, “Si està net,
s’embruta menys”. Per tant, cal ser contundent en les actuacions i els objectius d’eradicar-les.
També recorda que hi ha pendent una revisió del Pacte per la neteja que es va demanar i no s’ha fet.
La propera reunió s’acorda que es farà el dimarts dia 6 de març de 2018 a les 18 h al Centre Cívic Alcalde
Morera. Com sempre s’enviarà convocatòria. Es recorda a tothom que es va enviar un calendari de dates i
llocs fins el mes de juliol amb totes les sessions previstes i així facilitar les agendes a tothom.
I sense res més, finalitza la reunió.
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