Àrea de Planificació Urbanística i Territori
Serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat

RESUM DE LA REUNIÓ DE LA TAULA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS, DEL CONSELL
MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT.
Dia: 15 de desembre de 2014.
Hora: 18:30 h
Lloc: Casal Cívic Ca n’Aurell (Plaça del Tint,4)
Ordre del dia:
1. Observacions i propostes de l’avaluació del Pla anterior i de la diagnosi de la gestió de residus a
Terrassa
2. Presentació de les línies estratègiques del Pla Local de Prevenció i gestió de residus
3. Torn obert de paraules

Van assistir-hi:
Sra. Eva Herrero regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat
Sr. Marc Cadevall cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat
Sr. Jordi Costa gerent Datambient
Sr. Salvador Pérez cap del CDEA – Medi Ambient i Sostenibilitat
Sr- Josep Miquel Colomer gerent d’ECO-EQUIP SAM
Sr´. Pedro Domínguez grup Municipal PSC
Sr. Joaquim Bigordà grup Municipal de C i U.
Sra. Beatriz Escribano càtedra UNESCO per a la Sostenibilitat UPC
Sra. Marta Carmona llic. Ciències Ambientals Datambient
Sra. Esther Burgos consorci de Residus Vallès Occidental
Sr. Joan Miquel Florensa tècnic Medi Ambient i Sostenibilitat
Sr. Víctor Gutiérrez consell local de Joves
Sr. Kevin Zaguirre solidaritat Catalana
Sr. Albert Mateu solidaritat Catalana
Sr. Joan Cano AAVV Segle XX
Sr. Miquel Hidalgo AVV, FAVT
S’excusen:
la Sra. Inmaculada Gómez de la UPC; el Sr. Miquel Escobar particular

En primer lloc, el Senyor Jordi Costa demana als assistents si hi ha alguna observació o proposta a
l’avaluació del Pla anterior i de la diagnosi de la gestió de residus a Terrassa que es va presentar el 14
de novembre. Com no se’n fa cap es passa al segon punt de l’ordre del dia.
El Sr Jordi Costa presenta les línies estratègiques del Pla Local de Prevenció i gestió de residus. Es
proposa cinc línies estratègiques de les quals se’n derivaran els objectius específics. Aquestes línies són:
1. Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització.
2. Incrementar la valorització material del conjunt de residus, des d’una òptica de l’economia circular i
baixa en carboni.
3. Adequar els sistemes de recollida a les necessitats del municipi.
4. Fer transparent i sostenible la gestió de residus, tenint en compte els ingressos i despeses
d’aquesta.
5. Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i altres impactes ambientals associats a la gestió de
residus.

Dins d’aquestes línies es proposen objectius específics dels quals se’n derivaran actuacions concretes.
Es recalca que tan les línies com els objectius específics són propostes per la qual cosa són objecte de
modificacions i esmenes a més de poder fer noves aportacions.
Es presenta el cronograma a seguir fins a la presentació final del Pla. Es proposa el 16 de gener de 2015
com a data límit per a la presentació de propostes, esmenes i aportacions, per tal de poder tenir un
document inicial del Pla que seria presentat en la sessió de retorn davant la Taula la primera setmana de
febrer. Llavors, fins a finals de febrer, es procedirà a la redacció definitiva del Pla amb les modificacions
resultants dels procés participatiu. Es preveu la presentació definitiva del Pla per a l’última setmana de
febrer.
A continuació es procedeix a fer una taula rodona per tal de que els participants en la reunió facin les
aportacions o comentaris que creguin oportuns:
El Sr. Albert Mateu opina que la línia estratègica nº 5 sobra perquè el tema d’emissions de CO2 és un
tema d’abast superior al municipal. El Sr. Marc Cadevall exposa que l’Ajuntament té un compromís,
mitjançant el PAES, de reducció del CO2 i que es creu convenient que figuri en les línies estratègiques.
No obstant es pren nota de l’observació per tal d’especificar millor aquesta línia.
El senyor Joan Cano proposa reduir la producció de fulles dels arbres i en general es pregunta que fa
l’Ajuntament per reduir la producció de residus (objectiu 1.1). Així mateix proposa que l’objectiu 1.10
passi a dir : “Fomentar l’utilització de bosses reciclables” i no la reducció de bosses comercials de
nanses d’un sol ús. També proposa continuar fent campanyes per la utilització de bosses i cistells. Una
altra proposta és la de posar contenidors d’oli en tots els punts de recollida de la deixalleria mòbil
(objectiu 2.6).
La Sra. Bea Escribano planteja de quina manera podem influir en el mercat, des de l’àmbit municipal, en
el tema de l’obsolescència programada i a la percebuda. Es comenta, en general, que s’haurien de dur a
terme actuacions fomentant els tallers de reparació i cursos de formació. Promocionar els tallers artesans
i els gremis de reparadors i publicitant-los expressament. També promocionant els mercats d’intercanvi
entre particulars.
El senyor Kevin Zaguirre manifesta que els contenidors de recollida posterior estan molt bruts i també
deteriorats (objectiu 3.1). El Sr. Josep Miquel Colomer fa una explicació de la situació actual dels
diferents sistemes de recollida de residus, la recollida posterior ja implantada fa anys i la recent
incorporació de la recollida lateral.
Una actuació podria ser la millora de les tapes dels contenidors existents.
Es proposa que hi hagin bonificacions per a comerços, sobretot, aquells que generen pocs residus. El Sr.
Marc Cadevall explica que l’ordenança fiscal ja contempla aquestes bonificacions per reducció de
residus, de fins un 13%.
Finalment s’emplaça als assistents a que facin les seves aportacions abans del 16 de gener per
qualsevol via existent, sigui per escrit, via web o via correu electrònic. Es penjarà l’acta, la presentació i
el document de treball a la web www.reciclabe.terrassa.cat

I sense més, finalitza la reunió.

