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: 4 de novembre de 2014.
Hora: 18:30 h
Lloc: Casal Cívic Ca n’Aurell (Plaça del Tint,4)
Ordre del dia:
1. Proposta de procés de participació i redacció del Pla local de prevenció i gestió de residus 2015 2020.
2. Presentació de l'avaluació del Pla anterior i de la diagnosi de la gestió de residus a Terrassa.
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.
Sr. Xavier Castillo grup Municipal ICV-EUiA
Sr. Xavier Moreno per la CECOT
Sr. Sergi Martínez sindicat CCOO
Sra. Carmina Rodellar pels Consell Escolars
Sra. Beatriz Escribano càtedra UNESCO per a la Sostenibilitat
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
Sra. Núria Amat veïna
Sr. Kevin Zaguirre solidaritat Catalana
Sr. Albert Mateu solidaritat Catalana
S’excusen:
La Sra. Enriqueta Vidal de la UPC, la Sra. Inmaculada Gómez de la UPC i el Sr. Antonio Enrique
Pereira Rebollar, del Grup Municipal del PP.

En primer lloc, el Senyor Jordi Costa presenta l’Avantprojecte per a la redacció del Pla de Prevenció i
Gestió de Residus Municipals de Terrassa 2015-2020. En aquest document es descriu el contingut del
Pla, el procés de participació ciutadana i el calendari.
A continuació el Sr. Marc Cadevall presenta l’avaluació i la diagnosi del Pla Local de Residus anterior
2005-2012.
Torn obert de paraules:
El senyor Sergi Martínez pregunta com s’actua davant dels recollidors informals. Se li respon que es fa
un seguiment sobre aquestes recollides paral·leles, en especial d’aquelles que són realitzades per grups
organitzats, per evitar situacions de risc, i d’abandonament de residus i problemes de neteja.
La senyora Núria Amat comenta que hi ha desconeixença per part dels ciutadans i manca d’informació.
També fa l’observació de no fer servir només mitjans telemàtics pensant en la gent gran.

La senyora Carmina Rodellar posa èmfasi en què cal invertir més en educació ambiental, campanyes de
sensibilització, informar els ciutadans, etc.
El senyor Xavier Moreno proposa que la diagnosi reflecteixi els resultats que realment s’aconsegueixen
amb les campanyes. Tant ara com sobretot en la realització de campanyes en el futur, per saber quin és
el resultat de les actuacions.
En relació a aquestes intervencions, s’exposa que la diagnosi inclou un apartat sobre la percepció i la
informació que té la ciutadania respecte a la recollida selectiva, però que no es disposa de dades
generals sobre el resultat de les actuacions d’informació i sensibilització. També s’informa que en casos
de campanyes importants, si es disposa d’una memòria específica que inclou una valoració del
desenvolupament i dels resultats, tot i que igualment no hi ha dades per vincular directament l’efecte de
les campanyes amb resultats concrets de prevenció de residus i recollida selectiva en el conjunt de la
ciutadania.
I sense més, finalitza la reunió.

