Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient
GNMA 40/2014

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL MEDI AMBIENT DE TERRASSA

Sessió:
Dia:
Lloc:
Hora:

Ordinària
Dilluns dia 19 de desembre de 2016
Casal Cívic de Ca n'Aurell (Plaça del Tint, 2)
18:30

Assistents:
Regidor Medi Ambient
Directora de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Director del Servei de Medi Ambient
Cap del Centre de Documentació
Secretaria Consell
Grup Municipal CDC
Grup Municipal PPC
Grup Municipal ERC-MES
Grup Municipal TeC-E
UPC
Cambra de Comerç
CATEDRA UNESCO DE SOSTENIBILITAT
GRUP PER LA PROTECCIÓ ESPAIS NATURALS
TERRASSA (GPENAT)
CET

ARMENGOL PUIG, MARC
CANDELA LÓPEZ, EVA
CADEVALL ARTIGUES, MARC
PÉREZ RIERA, SALVADOR
BOSCH ORÚS, MIRIAM
NART, DANIEL
RODRIGUEZ ULLOA, ALEJANDRO
DALMASES, CARLES
MARTÍNEZ BLANCO, JÚLIA
ESCRIBANO, BEATRIZ
VALERO MARCET, MERITXELL
MARTINEZ MAGAÑA, JUAN
GERMAIN OTZET, JOSEP
DALMASES, FRANCESC

Han excusat la seva absència:
Grup Municipal CIUTADANS
Parc de Bombers de Terrassa
CCOO VALLÈS OCCI-CATALUNYA CENTRAL
No s’han personat:
Grup Municipal PSC
Grup Municipal CUP- PA
ADF
FAVT
UGT
CECOT
Club Muntanyenc de Terrassa
Associació BiciTerrassa Club (BiTer)
ADENC
Voluntaris Forestals Terrassa
PLANTEM-NOS
Xest (Xarxa Escoles Sost. Terassa)
ASSOCIACIÓ COMMUNITY CAN TERRASSA
SOM ENERGIA-GRUP LOCAL TERRASSA
Fundació Mina Aigües de Terrassa
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Presentació i debat del Reglament del Consell
3. Informacions de les Taules i dels processos de deliberació ciutadana: Anella Verda, Pacte per la neteja i
la recollida selectiva.
4. Parc de la Grípia/ Ribatallada, que exposarà l’ADENC
5. Informacions diverses, precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova per unanimitat sense esmenes.
2. Presentació i debat del Reglament del Consell
El Sr. Marc Cadevall presenta els canvis més rellevants introduïts al nou reglament, cal destacar la
introducció de la figura de vicepresident del consell i la participació ciutadana al Consell, referent a aquesta,
es plantegen diversos dubtes com ara si qualsevol ciutadà pot intervenir, etc.. es fan els pertinents
aclariments i s’introdueixen diverses observacions al text plantejat com ara les entitats que en formen part,
el passos a seguir per abandonar el Consell, etc..
Es proposa facilitar el document per acabar de fer esmenes si es creu adient i preparar un document
definitiu per la seva aprovació al proper plenari.
3. Informacions de les Taules i dels processos de deliberació ciutadana: Anella Verda, Pacte per la neteja i
la recollida selectiva.

Taula de l’Anella Verda:
El Sr. Marc Cadevall exposa que el tema està força avançat i que de cara al gener o febrer es podria
presentar, hi ha alguns ajustos respecte a la aprovació inicial però els objectius que es perseguien han
quedat intactes.
Taula de Residus:
El Sr. Marc Cadevall i el sr. Marc Armengol exposen l’estat actual del Pacte per la neteja i la recollida
selectiva. S’exposa que està pendent veure quin increment de pressupost s’aprovarà finalment el 2017 per
continuar ampliant la plantilla del servei, el nombre de contenidors de recollida lateral, els vehicles etc.
També que s’està finalitzant la proposta de campanya informativa.
La part que fa referència al control i la inspecció està millorant, actualment el Servei de medi ambient
compta amb 4 inspectors, i des del Servei d’activitats i el Servei Tributari s’incorpora la feina de control de la
gestió de residus en les tasques habituals dels inspectors. Des de Policia també s’incrementaran les
actuacions de control.
Manca aprovar definitivament el Pla de residus i abordar els treballs d’elaboració del contracte programa. El
Pla es troba en revisió de l’Avanç atès que han passat força mesos des de la seva redacció.
El Sr. Juan Magaña exposa que no te clar si només es tracta de gestionar una situació o si pel contrari es
pretén una solució més complerta. Considera que cal una diagnosis clara i un objectiu clar, proposa
replantejar el model de gestió actual i que es faci una comparativa amb altres nous models.
El Sr. Marc Cadevall respon que es aquestes qüestions s’han de considerar en el debat del Pla de residus,
però que tanmateix cal tenir en compte que hi ha models com ara la recollida porta a porta, que no està clar
com es poden implantar als entorns urbans com Terrassa. S’explica que mentre es resol l’ajust i aprovació
del Pla, es van desenvolupant algunes propostes com el projecte de porta a porta per grans productors que
s’està promovent des de Consorci de residus del Vallès Occidental, entre altres.
El Sr. Salvador Pérez comenta que s’entén que donada la situació en la que es troba el servei de recollida
selectiva de residus, es demani una actuació ràpida, però que cal anar en compte amb els canvis a models
que després no són viables de mantenir. Tothom es mostren d’acord en que cal un canvi d’actitud de la
ciutadania mitjançant l’educació i el control.
4. Parc de la Grípia/ Ribatallada, que exposarà l’ADENC
Donat que l’entitat no s’ha pogut personar, s’acorda posposar el punt per la següent reunió plenària.
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5. Informacions diverses, precs i preguntes.
El Sr. Magaña pregunta si hi ha quelcom nou en l’àmbit de l’energia. Contesta el Sr. Marc Cadevall
exposant que actualment les actuacions es centren en la gestió energètica municipal i en el projecte
Terrassa Energia Intel·ligent. Es proposa que a la propera reunió assisteixi el Sr. Pep Latorre a explicar
aquests temes.
I no havent-hi més temes a tractar s’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta, a les 20:10 hores.
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