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Residus de Terrassa – CNR 

 

 
 
 
 
 

 
Acta de la reunió del Plenari del dia 25 de maig de 2022 
 
Sessió: sisena reunió del Plenari 
Dia: 25/05/22 
Hora: 18:00 h 
Lloc: Casal President Francesc Macià 
 

 
Assistents 

Entitat Assistents 
Regidora del Servei de Neteja i Gestió de Residus Lluïsa Melgares 
Grup Municipal  Socialista Josefina Merino 
Grup Municipal Tot x Terrassa Ignasi Sagalés Borràs 
Grup Municipal Junts per Terrassa Marta Sánchez 
AAVV Vallparadis Valentí Pou Esquius 
Associació Comerciants Terrassa Centre Carles Amador Soria 
Associació ECOINSERCIO Xavier Casas Caba 
AVV Barri Segle XX Xavier Vives Batlle  
AVV Barri Segle XX Salvador Pérez Riera   
AVV de Can Palet de Vista Alegre Diego López 
FAVT Josep Antoni Sánchez de Haro 
Cambra de Terrassa Juan José López i García  
AVV de Can Tusell Cynthia Ramírez 
(CGT) d' Eco-Equip SAM  Constantino Palenciano Juarez  
CCOO d' Eco-Equip SAM Montserrat Doblas Cercós 

 

Convidats 

Entitat Assistents 
Directora de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat Cristina Escudé 
Gerent d'Eco-Equip SAM Josep Miquel Colomer 
Cap del Servei del Canvi Climàtic Laia Font 
AVV Can Palet Juan Ojeda Cubillo 

 

No assisteixen 

Entitat Assistents 
Grup Municipal Ciutadans No avisa 
Grup Municipal ERC-MES No avisa 
CECOT Va avisar que hi assistiria 
AVV Font de l’Espardenyera No avisa 
Colectivo parad@s No avisa 
Fridays for Future Terrassa No avisa 
Buzón Verde No avisa 
AVV La Maurina Va avisar que hi assistiria 
Colectivo Ciudadano CUIDEM Ca N'Anglada No avisa 



Comitè per a la millora de la Neteja i la gestió de 

Residus de Terrassa – CNR 

 

 
 
 
 
 

 
AVV Les Martines No avisa 
AVV Pla de Bon Aire No avisa 
AVV Can Parellada No avisa 

 

El Plenari del Comitè està constituït per vint-i-sis (26) entitats, incloent-hi la Regidoria del Servei 
de Neteja i Gestió de Residus.  

En el Plenari hi van ser-hi presents catorze (14) entitats. El quòrum s’assoleix amb tretze (13) 
entitats presents. En la primera votació del dia, punt núm. 2, n’hi havia tretze (13). En la tercera 
votació del dia, n’hi havia catorze (14). 

En aquesta sessió, s’hi va afegir, com a convidat, el Sr. Juan Ojeda Cubillo, membre de 
l’Associació de Veïns del barri de Can Palet. L’Associació gestiona la seva incorporació al 
Comitè. 

 

1. Benvinguda 
 
El president del Comitè, en Xavier Vives, dóna la benvinguda a tots els assistents. 
 
 

2. Aprovació actes 31 de gener i 31 de març 
 
Les dues actes, que incorporen les esmenes presentades per part de l’Ajuntament, 
s’aproven per unanimitat. En aquell moment hi havia 13 membres presents. 
 
 

3. Aprovació de la representació de dos membres del Plenari al Consell d’Administració 
d’Eco-Equip (votació decisòria) 
 
La Comissió Tècnica Permanent  del Comitè argumenta la seva posició en base al 
document que es va adjuntar en la convocatòria de la sessió. 
 
La Lluïsa Melgares manifesta la seva, argumentant que no hi veu la necessitat de formar-
ne part en tant que Eco-Equip, empresa pública, és plenament transparent i a una 
particularitat dels seus estatuts que li atorga un cert caràcter privat. Afegeix que cal ser 
conscient que els membres del Consell d’Administració haurien d’assumir una 
responsabilitat civil. 
 
Esmena de l’Ajuntament a l’anterior paràgraf. El vol substituir per: 

La Lluïsa Melgares manifesta, tal i com es va recollir en la resposta a les al·legacions 
presentades en el moment d’aprovació del Reglament del Comitè per a la millora de 
la neteja i la gestió dels residus de Terrassa l’any 2021 argumenta  que EcoEquip 
SAM  és una societat  mercantil  de naturalesa privada i que no es preveu dita designació 
de representants  Afegeix que cal ser conscient que els membres del Consell 
d’Administració haurien d’assumir una responsabilitat civil. 
 
Esmena del Comitè Tècnic Permanent al nou text proposat per l’Ajuntament: 

Es recorda que tot i ser una societat mercantil de naturalesa privada, és una Societat 
Anónima Municipal amb un sol Administrador  i gestor que és l’Ajuntament, i amb 
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aportació econòmica d’aquest, per tant, pública plenament. Per tant, la composició i 
quantitat de representants al Consell d’Administració no té res a veure amb la limitació 
dels membres, és una decisió política el fet de que hi puguin participar dos 
representants del Plenari, i en aquest cas, l’equip de govern ho impedeix a efectes 
d’interès polític i de limitació de la participació, que res té a veure amb els aspectes 
jurídics de com sigui la naturalesa de l’empresa municipal. 
 
Es procedeix a la votació. En aquell moment hi ha tretze (13) membres presents. En contra, 
6. Abstenció, cap. A favor, 7. Guanya l’opció d’incorporar dos (2) membres del Plenari al 
Consell d’Administració d’Eco-Equip. 
 
Ara caldrà elevar l’acord a l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 

4. Monogràfic debat i votació decisòria: 
- Recollida de voluminosos: Models alternatius a l’actual (acció núm. 36 del Pla Local) 
 
La Comissió Tècnica Permanent del Comitè argumenta la seva posició en base al 
document que es va adjuntar en la convocatòria de la sessió. 

El que es proposa és canviar el model actual, un dia de recollida acordat a la setmana a 
cada barri i amb trucada prèvia del ciutadà que fa ús del servei a l’Ajuntament de Terrassa, 
per un model nou, en el que hi ha també un dia de recollida acordat a la setmana a cada 
barri sense que el ciutadà que vol fer ús del servei hagi de telefonar a l’Ajuntament de 
Terrassa. 

Esmena de l’Ajuntament a l’anterior paràgraf. El vol substituir per: 

El que es proposa és canviar el model actual amb trucada prèvia del ciutadà que fa ús 
del servei a l’Ajuntament de Terrassa o fer ús del servei de deixalleries,   per un model 
nou, en el que s’assignaria  un dia de recollida acordat a la setmana a cada barri sense 
que el ciutadà que vol fer ús del servei hagi de telefonar a l’Ajuntament de Terrassa. 
 

Es constata, per les xifres facilitades per Eco-Equip, que només el 15% del serveis de 
recollida responen als criteris establers per l’empresa pública. Hi ha un incompliment del 
85%. Això fa que, dia rere dia, els equips de recollida hagin de recórrer tota la ciutat. 

El model que es proposa inverteix aquestes xifres. Al assolir-lo s’evita que s’hagi de donar 
cobertura del servei cada dia a tota la ciutat. Així ho demostren els resultats de la prova 
pilot feta al barri del Segle XX de Terrassa el 2018. I també les de l’Ajuntament de 
Barcelona i Sant Cugat del Vallès. 

S’admet que, només amb molta conscienciació de la ciutadania, es podrà canviar la seva 
manera de fer en l’execució del servei. 

En Josep Miquel Colomer, gerent d’Eco-Equip, comenta que la posada en funcionament 
del nou model de recollida de voluminosos no evitarà que els equips de recollida actuals 
deixin de recórrer tota la ciutat cada dia de la setmana en els barris on hi ha recollida 
lateral. I això és així perquè la col·locació dels voluminosos al costat dels contenidors de 
càrrega lateral impedeix que el camió hi pugui accedir. Cal sempre retirar-los abans que el 
camió de càrrega lateral pugui fer-hi el seu servei. 

Esmena del Comitè Tècnic Permanent que complementa el text del paràgraf anterior: 
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Això es pot solucionar si en comptes de deixar els voluminosos al costat dels contenidors 
es deixen davant de l’habitatge, tal i com es fa a Barcelona. 

Esmena de l’Ajuntament que vol complementar el text actual: 

Des del Servei de Medi Ambient s’explica el funcionament del servei d’inspecció en 
matèria de residus pel  que fa a realització de tasques de conscienciació i d’inspecció 
en el compliment de l’ordenança de residus i neteja viària. Actualment es disposa d’un 
equip de 14 persones, així com  un equip de 6 persones més provinents de plans 
d’ocupació d'educació ambiental. 

Pel que fa al canvi de model dels mobles a tota la ciutat i la petició de concreció en la 
temporalitat d’execució de l’actuació per part dels membres del Comitè, s’explica que 
actualment s’està prioritzant la necessitat de reduir els impropis de l’orgànica degut 
als  importants costos ambientals i econòmics que se’n deriven de la seva gestió i que 
per tal d’assolir-ne l’objectiu es realitzen caracteritzacions d’orgànica a tota la ciutat i 
amb els resultats s’enfoca la campanya informativa als barris (repartiment de cubells, 
bosses compostables, reducció de boques en els contenidors) 

En la mateixa línia de la reducció dels impropis en la fracció orgànica i per a l’obtenció 
d’una recollida selectiva de qualitat, s'informa de la campanya que actualment s’està 
realitzant als establiments HORECA (Hosteleria, restauració i cafeteries). 
 

Esmena del Comitè Tècnic Permanent al nou text proposat per l’Ajuntament: 

Aquestes línies d’actuació no impedeixen, en cap cas, fer les actuacions d’informació 
i sensibilització per a la implantació del nou model de recollida de voluminosos a tota 
la ciutat, només cal reorganitzar les actuacions i prioritats i posar tots els mitjans que 
calgui per a fer-ho. No hi ha cap motiu que justifiqui el fet de no donar compliment a 
aquesta actuació. 
 

Es procedeix a la votació. En aquell moment hi ha catorze (14) membres presents. De 
forma unànime, tots els membres aproven el canvi de model. 

Ara caldrà elevar l’acord a l’Ajuntament de Terrassa. 

S’acorda que en el Plenari que ve, el de juliol Medi Ambient presenti un pla d’acció, per a 
passar del model actual al nou, de manera pautada i esglaonada en el temps, que ha de 
posar l’èmfasi en un pla de comunicació (que incorpori a les associacions de veïns, entre 
altres prescriptors), de coordinació amb tots els agents implicats (que visualitzi el paper de 
l’inspector i el de la policia municipal, entre altres) i un règim sancionador. 

 

5. Com és que l’Ajuntament no té en compte al Comitè i sobretot als grups de treball, en 
concret el de “Models” que resta plenament afectat, amb la notícia del porta a porta? 
 
En Xavier Vives lamenta que el Comitè s’assabentés, pels mitjans, de diverses accions que 
l’Ajuntament de Terrassa portarà a terme en l’àmbit de la neteja i gestió de residus que, a 
més, són troncals en un dels dos grups de treball que el Comitè ha endegat, el dels 
models. Es demana que hi ha d’haver bidireccionalitat. 

La Lluïsa Melgares comenta que no hi va haver cap mala intenció per part de l’Ajuntament 
de Terrassa. Menciona que, després de tres anys, finalment, es va atorgar una subvenció i 
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es va acordar internament fer-ne difusió. Demana disculpes per no haver-ho comunicat al 
Comitè amb antelació. En Xavier Vives les accepta. 

 

6. Quan estarà resolt el tema relacionat amb la comunicació del Comitè (web...) 
 

En Xavier Vives recorda a Medi Ambient que encara no està preparada una pestanya, a la 
Web de l’Ajuntament de Terrassa que s’havia acordat en plenaris anteriors, amb el nom del 
Comitè on poder-hi penjar la documentació que es consideri més convenient. 
 
La Laia Font menciona que tota la informació que el Comitè vulgui penjar s’ha d’enviar a la 
bústia genèrica de participació ciutadana, mitjançant un correu electrònic, amb destinatari 
el Departament de Medi Ambient. 
 
Esmena de l’Ajuntament a l’anterior paràgraf. El vol substituir per: 
 
Des del Servei de Medi Ambient es menciona que l’Ajuntament posa a disposició dels 
òrgans de participació el portal Participa (https://participa.terrassa.cat/assemblies/com-
residus?assembly_slug=com-residus)  on ttota la informació que el Comitè vulgui penjar 
pot fer-ho. Per tal de centralitzar la informació cal fer-ho a través de correu 
electrònic de la  bústia genèrica de participació ciutadana amb destinatari el Servei de 
Medi Ambient 
 

7. Monogràfic debat i votació decisòria: 
       -Servei de Deixalleries. Tercera Deixalleria fixa. Ampliació de la Mòbil. 
                     (Accions 17 i 18 del Pla Local) 
 
No hi va haver temps de parlar-ne. Resta pendent per al Plenari del mes de juliol. 
 
 

8. Assumptes varis. 
 
No se’n va poder fer menció de cap perquè calia deixar la sala, a les 19:45 h, per a la 
següent reserva. 
 

I sense cap més tema, va finalitzar la sessió plenària. 

 


