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

Sessió:
Data:
Hora:
Lloc:

ordinària
27 de juny de 2016
18:30 hores
Centre Cívic Mª Aurèlia Capmany (Av. Àngel Sallent, 55)

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 PSC
Grup Municipal ERC-MES
Grup Municipal TeC-E
UPC
FAVT
Parc de Bombers de Terrassa
Club Muntanyenc de Terrassa
Associació BiciTerrassa Club (BiTer)
Fundació Mina Aigües de Terrassa
SOM ENERGIA-GRUP LOCAL TERRASSA
CATEDRA UNESCO DE SOSTENIBILITAT
GRUP PER LA PROTECCIÓ
ESPAIS NATURALS TERRASSA
(GPENAT)
CET
CCOO VALLÈS OCCI-CATALUNYA CENTRAL
UGT
ADENC

ARMENGOL PUIG, MARC
CANDELA LÓPEZ, EVA
CADEVALL ARTIGUES, MARC
PÉREZ RIERA, SALVADOR
BOSCH ORÚS, MIRIAM
ORTA ROCA, JORDI
DALMASES, CARLES
MARTÍNEZ BLANCO, JÚLIA
MARTÍNEZ, JUAN
VICENTE CARDONA, ORIOL
MORENO MILLAN, JORDI
TRIADÓ CIRERA, JOSEP
BELTRAN, TONI
PARÉS, ROSER
INVERS GARRIGA, SíLVIA
MARTINEZ MAGAÑA, JUAN

GERMAIN OTZET, JOSEP
DALMASES, FRANCESC
DE DIOS DE DIOS, MARISOL
GONZALEZ SANCHEZ, MONTSERRAT
MONTERDE FARNÉS, JOSEP

Han excusat la seva absència:
Grup Municipal CDC
Grup Municipal CIUTADANS
ADF
Cambra de Comerç
CECOT
No s’han personat:
Grup Municipal PPC
Grup Municipal CUP- PA
Voluntaris Forestals Terrassa
PLANTEM-NOS
Xest (Xarxa Escoles Sost. Terassa)
ASSOCIACIÓ COMMUNITY CAN TERRASSA

1

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Incorporació al Plenari de l’Associació el Boixac, dedicada al foment de la autosuficiència i la cooperació
de les persones i el medi natural, mitjançant horticultura ecològica.
3. Informacions de les Taules i dels processos de deliberació ciutadana: Anella Verda, Pacte per la neteja i
la recollida selectiva, Debat sobre l’aigua.
4. Proposta de constitució de la Taula de residus.
5. Informacions diverses, precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova per unanimitat sense esmenes.
2. Incorporació al Plenari de l’Associació el Boixac, dedicada al foment de la autosuficiència i la cooperació
de les persones i el medi natural, mitjançant horticultura ecològica.
Apunts i aclariments sobre la nova entitat que es proposa que s’incorpori. No han estat convidats a aquest
acte del consell ja que primer s’ha d’aprovar la seva incorporació i posteriorment es faran els nomenaments
formals. La incorporació es acceptada per unanimitat pel plenari del consell. Es recorda que aquestes
entitats tenen veu i no vot.
3. Informacions de les Taules i dels processos de deliberació ciutadana: Anella Verda, Pacte per la neteja i
la recollida selectiva, Debat sobre l’aigua.
Taula de l’Anella Verda:
El Sr. Marc Cadevall exposa un resum de les al·legacions presentades al Pla de l’Anella Verda i de les
temàtiques afectades i s’informa del calendari previst. Es probable que al 2017 es realitzi la aprovació
provisional al Ple de l’Ajuntament ja que pel moment manquen informes sectorials, la avaluació d’impacte
ambiental de la Generalitat, etc. Es preveu que de cara al setembre tots els participants de la Taula de
l’Anella Verda revisin i treballin sobre els documents ja enviats de l’Ordenança d’ús, Pla de Gestió i el
Catàleg de Camins Públics.
Es fa un repàs de les actuacions realitzades durant l’any 2015 i de les previsions pel 2016 i s’informa de que
tota la informació està disponible a la web de l’Anella Verda.
El Sr. Joan Martínez (UPC) demana si hi ha data prevista per realitzar una reunió sobre el tractament de les
al·legacions al Pla de l’Anella Verda, respon el Sr. Marc Cadevall dient que no es pot comprometre 100%
amb una data però que es probable de que es pugui realitzar en breu. El Sr. Martínez demana que sigui el
mes aviat possible ja que el component legal del Pla es molt gran i desitgen tenir temps per poder estudiar
la documentació.
Taula de l’Aigua:
El Sr. Marc Cadevall exposa que des de el gener fins ara s’ha avançat força en l’anàlisi de la forma de
gestió futura, cosa que s’ha traduït en la constitució d’una comissió político-tècnica que ha redactat un
document de estat actual que s’està a punt de tancar. Per poder finalitzar tot l’estudi s’ha decidit perllongar
6 mesos el servei com a obligació del concessionari (no com a prorroga del contracte actual).
El Consell Editorial i el procés participatiu està constituït i preparat i en breus es farà públic.
4. Proposta de constitució de la Taula de residus
Es fa entrega d’un document explicatiu de la proposta. El Sr. Salvador Perez exposen els antecedents dels
diferents òrgans de participació en l’àmbit de la gestió dels residus, de la redacció del Pla de prevenció i
gestió de residus, que fou aprovat en forma d’avanç per part de la junta de govern l’any 2015, i dels
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compromisos i treballs actuals en matèria de residus inclosos en el Pacte per a la neteja i la recollida
selectiva.
S’exposa a continuació la proposta per la constitució de la Taula de residus per aquest mandat, amb
l’objectiu de crear un espai de debat i reflexió sobre tots els aspectes relacionats amb la neteja i la recollida
selectiva, i molt especialment per fer un seguiment del compliment dels acords continguts en el Pacte i
deliberar sobre l’Avanç de Pla de residus abans de la seva aprovació.
S’adjunta a l’acta el text rectificat amb les diverses aportacions realitzades durant la reunió:
El Sr. Pep Monterde (ADENC) pregunta quin es el marc temporal de treball i també considera que al text
manquen els objectius de prevenció i reducció dels residus i les campanyes informatives per canviar els
conceptes.
Responen el Sr. Marc C., i el Sr. Salvador Perez. El Sr. Marc A. comenta que la campanya que s’ha de fer
ha d’incorporar també l’explicació de l’increment de costos de no reciclar.
El Sr. Juan Martínez (Càtedra UNESCO per la Sostenibilitat) comenta que cal replantejar el model actual,
anar a buscar la desaparició total dels impropis, etc.. i que per això cal fer proves pilot. També comenta que
no hi ha suficient control dels incompliments i que es responsabilitat del Ajuntament garantir el control per tal
que la gent que si ho fa correctament vol que serveixi d’alguna cosa.
Responen el Sr. Marc C., i el Sr. Salvador Pèrez que aquest temes surten a la proposta de Pla, que caldrà
debatre i veure com s’obtenen els recursos necessaris.
El Sr. Josep Germain (GPENAT) considera que cal també incorporar el debat sobre els agents i
mecanismes pel tractament dels residus, i que és necessària una planificació i suport més general, ja que el
problema no és només de Terrassa, sinó que la manca de participació de la ciutadania és a tot arreu.
El Sr. Josep Triadó (Club Muntanyenc de Terrassa) comenta que no tothom sap on va cada cosa o que no
ho volen saber (comenta coses que ha vist) i també que manquen cartells informatius als contenidors per
ajudar a que això no passi.
Responen el Sr. Marc C. i el Sr. Marc A. que efectivament els cartells s’han envellit i cal renovar-los. El Sr.
Salvador Pérez comenta que està previst substituir-los.
El Sr. Oriol Vicente (FAVT) aporta la seva opinió: considera que hi ha molt incivisme però que aquest es
provocat per l’estat dels contenidors i de la via pública, com està brut la gent passa de tot. Considera que
Terrassa és una ciutat molt bruta i que això ve provocat per la manca de recursos des de fa ja anys. EcoEquip no te recursos i fa una gestió deficient, hi ha desinformació entre la gent nouvinguda i considera que
també hi ha discriminació entre els diferents barris.
5. Informacions diverses, precs i preguntes.
S’anuncia que properament s’aprovarà el nou reglament de participació ciutadana, i que un cop aprovat, en
el marc d’aquest, s’actualitzarà el reglament del Consell i posteriorment es farà el nomenament dels
membres.
Es fa un resum de la fira Movemus i de la festa del Medi Ambient, s’anuncia que el proper Eco-Fòrum també
estarà dedicat a la qualitat de l’aire.
Biter exposa la proposta de micromecenatge per crear el monument a la bicicleta que es vol instal·lar a la
Plaça de la Bicicleta ( 22 de juliol amb Crt. Rellinars).
ADENC sol·licita que a la propera ordre del dia del Consell s’inclogui un apartat del Parc de la Grípia/
Ribatallada, que exposaran ells.
I no havent-hi més temes a tractar s’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta, a les 20:24 hores.
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