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 març de 2018.
Hora: 18 h
Lloc: Sala Centre Cívic Alcalde Morera
Ordre del dia:
1. Benvinguda
2. Reflexió i valoració del funcionament i objectius de la Taula de Residus
3. Informació sobre el pressupost municipal 2018 en relació als serveis de neteja viària i gestió de
residus.
4. Resultats inicials de l’estudi de definició del servei de recollida de residus i neteja viària i del
contracte programa per a la gestió dels esmentats serveis mitjançant l’empresa pública ECOEQUIP.
5. Assumptes varis, comentaris i propostes.
Van assistir-hi:
Sr. Jordi Vidal coordinador de la Taula
Sr. Marc Armengol tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Sr. Marc Cadevall 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 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
Sra. Dolores Lledó de l’Associació de Propietaris Torrent de les Carbonelles.
Sra. Encarna Hervias de l’Associació de Propietaris de Les Martines
Sr. Carles Amador de Terrassa Centre.
Sr. Miguel Hidalgo de la FAVT
Sr. Josep Antoni Sánchez de la FAVT
Sr. Raúl Jiménez de l’AVV de Can Palet de Vista Alegre
Sra. Mª Angeles Carrillo de l’AVV de Ca n’Anglada
Sr. Dani Nart del grup municipal del PDeCAT

S’excusen:
El Sr. Emiliano Martinez del grup municipal TEC i el Sr. Oriol Guerrero del grup municipal ERC-MES
No indiquen res:
El Sr. Xavier Casas Associació Ecoinserció, el Sr. Jordi Costa de la CECOT, la Sra. Meritxell Valero
de la Cambra de Comerç, el Sr. Oriol Vicente de l’AVV de Torresana, 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,
Punt 1er. Benvinguda
El Sr. Jordi Vidal coordinador de la Taula dóna la benvinguda i explica l’ordre del dia. S’informa de les
persones excusades i es dóna la benvinguda a la Sra. Mª Angeles Carrillo de l’AVV de Ca n’Anglada
com a nova incorporació.
Punt 2on. Reflexió i valoració del funcionament i objectius de la Taula de Residus.
El Sr. Jordi Vidal informa a tothom sobre l’escrit enviat per l’AVV del Barri Segle XX i que es va enviar
còpia a tots els membres de la Taula. Dóna la paraula a l’esmentada Associació perquè expliqui
resumidament el contingut i justificació de l’exposat en el mateix.

1

Segle XX, explica el contingut de l’escrit referit a les al·legacions que van fer sobre el Pressupost
municipal on no es reflectien les millores a Eco-Equip, l’aplicació recollida en la Taxa de Residus sobre
l’aplicació del 2% del recaptat a la Taxa i per assignar a campanyes de sensibilització i millores
funcionals de l’Empresa Municipal Eco-Equip. Per tant, consideren que allò que es diu a la Taula després
no es recull de forma efectiva, i per tant, indiquen que la Taula no serveix per a res de forma efectiva.
El Sr. Marc Armengol indica que l’Ajuntament dedica més del 2% del Pressupost a Eco-Equip.
Què els recursos son limitats
L’esforç dedicat a Eco-Equip és molt important dins el pressupost.
S’ha passat en aquesta legislatura de 17 a 22 milions.
S’han comprat nous camions
S’ha contractat a més personal
S’ha posat en marxa la campanya “Terrassa més Neta”, que la Taula va validar.
L’any 2017 inici de la contractació de la nova fase de recollida lateral, per a iniciar aquest any 2018.
S’han fet més inspeccions i sancions.
S’ha implicat a la Policia Municipal en el control, seguiment i sanció.
Aquest any 2017 es continuarà amb la campanya de sensibilització
Aquest any es renovaran tots els contenidors de càrrega trasera
El Pressupost de 2018 és molt complicat i dolent, i condicionat en quan a les inversions.
Els anys 2019 i 2020 es preveu que els pressupostos seran molt millors, segons els experts.
Cal recordar que en el tema de neteja i residus, venim de molt avall i de moltes mancances, i ara estem
millors, no com volem, però si que hem millorat.
La valoració de la Taula és molt positiva i vull agrair l’esforç que fan les persones membres d’aquesta
Taula.
Poble Nou-Zona Esportiva, diu que es destinen molts recursos com diu el Regidor, però cal que aquests
es destinin amb eficiència. Es poden redistribuir els recursos i sobretot els humans i que la gestió i
organització de la feina sigui molt millor. Per tant, molts recursos i pocs resultats observats.
En quan a la Taula, s’haurien de determinar clarament els objectius de la Taula per a evitar dubtes.
Determinar quines son les seves funcions.
FAVT, no ser mers receptors, cal tenir algun paper d’intervenció per a incidir i ajudar a Eco-Equip en la
millorà de la gestió.
Segle XX, no està d’acord en l’optimisme del Regidor, allò que es planteja a la Taula en quan a les
necessitats pressupostàries, s’han de reflectir en l’assignació d’aquests per a ser coherents, sobretot, si
es considerà que el tema de la neteja i els residus és molt important. L’aplicació del 2% de la Taxa, no
s’aplica des de fa anys i no té res a veure amb la dedicació del pressupost, son temes diferents. I una
cosa es fer un Pla Local per a grans objectius, i del que estem parlant son de les actuacions a curt i mig
termini, que moltes vegades no son de temes pressupostaris, sinó de gestió i funcionament. Si només
ens fonamentem en temes de llarg termini, llavors no cal fer reunions de la Taula. El que cal tenir clar es
com resolem les actuacions immediates, que es vegin resultats.
I nosaltres som pessimistes respecte al funcionament de la Taula, no es pot anar dient a tot que no es
pot fer, solucionar, canviar...
Marc Armengol, no està d’acord amb aquesta visió i valoració sobre la Taula i les seves funcions, així
com en el seu resultat, tal com ja ha indicat.
Marc Cadevall, les inversions aquest any 2018 cauen per diferents problemes tal com ja ha indicat el
regidor. Tallant la línia ascendent iniciada, però que el proper any segons ens indiquen hi haurà millorà i
segurament permetrà continuar la via iniciada l’any 2016 i 2017.
FAVT, la recollida de cap de setmana no ha millorat, ha empitjorat. Tots com és evident parlem de
percepcions, i nosaltres mantenim aquest criteri de que ha empitjorat.
Pregunta, quins canvis s’han fet per a millorar-ho?
Marc Cadevall, Sempre em estat molt transparents. Encara no ens hem posat al dia, ja varem indicar que
això no seria possible en una sola legislatura, però hem avançat.
Els objectius de la Taula els marca la Taula, però l’Ajuntament té limitacions (això ja ho vaig indicar en la
constitució de la Taula).
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En la Diagnosi del servei, cal dimensionar el futur per a garantir un servei fonamental.
Cal que disposem de sistemes per a saber les incidències i les solucions.
El primer objectiu que es va tenir d’afrontar era el col·lapse de l’any 2016.
Cal un estudi de que fa l’Ajuntament respecte al tema de la neteja i la recollida. Com millorar els temes
de les inspeccions.
FAVT, Hi ha divergències de percepcions entre l’Ajuntament i els membres de la Taula. No hi ha
elements que garanteixin una informació fiable subjectada per dades objectives, per a sortir d’aquest
embolic. Cal canalitzar les propostes ciutadanes en quan a la gestió . A l’inici o al final de la reunió de la
Taula, s’haurien de recollir i veure quines solucions es poden aplicar. Proposta aprovada per la Taula.
FAVT, es queixa perquè no ha obtingut resposta sobre el tema dels caps de setmana.
Poble Nou, deixem de parlar de percepcions i anem als fets, i fem propostes per sortir d’aquest debat.
Poble Nou i Segle XX, fer un inventari de les actuacions i determinar un calendari. Revisar el document
del Pacte i un buidat dels resums bàsics i fer l’Inventari. Es proposen el Sr. Jordi Vidal i Sr. Ignasi Planas
per a fer-lo.
Sr. Marc Armengol, els temes complexos, no tenen solucions fàcils. Per tant, pels temes de neteja i
recollida, com a mínim necessitarem dues legislatures .
Sr. Josep Miquel Colomer, en quan al tema dels caps de setmana indica que a Eco-equip en el servei de
recollida hi ha poca diferència entre els serveis de dilluns a divendres i els de cap de setmana, ja que la
recollida de resta es fa cada dia de dilluns a diumenge i la d’envasos i paper cartró cada dos dies,
incloent dissabtes i diumenges, el que és possible que els caps de setmana en alguns àmbits hi hagi una
producció més elevada de residus, el que pot explicar que s’ha fet es que totes les persones de nova
contractació, que han estat un total de 30 s’han incorporat en torns de cap de setmana.
Això no obstant, també indica que ells treballadors d’Eco-Equip pressionen per a reduir els serveis en
caps de setmana per millorar la conciliació familiar, ja que hi ha persones que fa vuit o deu anys que no
en poden gaudir, fruit d’aquesta reivindicació les 25 persones que està previst contractar si es
desbloqueja la partida pressupostària ho son a temps parcial pels caps de setmana.
Per tot plegat indica que creu que s’ha millorat força en les actuacions en cap de setmana, però enten
que com s’ha anat dient és una qüestió de percepcions.

Punt 3. Informació sobre el pressupost municipal 2018 en relació als serveis de neteja viària i
gestió de residus.
Una part ja l’ha contestat el Sr. Marc Armengol al principi punt 2. El Sr. Josep Miquel Colomer, informa
de les següents dades:
El total del Pressupost d’Eco-Equip és de 25 milions. 21 milions és l’aportació municipal, que inclou
també les dotacions corresponents a la planta de transferència i el CAAD:
Hi ha 300.000 euros en inversions congelades pendents de la decisió de l’Estat.
De l’aportació municipal 1.300.000 euros, 260.000 van a pagament del cànon d’abocament i 1.063.000,
que també estan congelats, a contractació de 25 persones a temps parcial + increments de sou i
aplicació de convenis.
Punt 4. Resultats inicials de l’estudi de definició del servei de recollida de residus i neteja viària i del
contracte programa per a la gestió dels esmentats serveis mitjançant l’empresa pública Eco-Equip.
El Sr. Josep Miquel Colomer, informa del contingut de la proposta presentada, que és inicial, encara no
pública i com a deferència als membres de la Taula atenen al compromís de l’Ajuntament en la reunió
anterior. Presenta un seguit de propostes sobre els recursos mecànics i humans, els temps i horaris així
com els costos d’aplicar el model de l’estudi en temes de neteja viaria i recollida de residus, i que servirà
de referència per a prendre decisions de present i futur per a millorar la gestió de l’empresa municipal
Eco-Equip, i afrontar la manca de recursos a l’hora d’adequar-la a les necessitats i demandes de millorà
plantejades. Per tant, al ser un document inicial, no es poden donar còpies fins que sigui més treballat i
definitiu.
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Punt 4art. Assumptes varis, comentaris i propostes
No hi ha cap comentari al respecte.
La propera reunió s’acorda que es farà el dimarts dia 3 d’abril de 2018 a les 18 h al Centre Cívic Avel·lí
Estrenjer (Plaça de la Cultura, 5). Com sempre s’enviarà convocatòria.
I sense res més, finalitza la reunió.

4

