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Acta de la reunió del Plenari del dia 13 de juliol de 2022 
 
Sessió: setena reunió del Plenari 
Dia: 13/07/22 
Hora: 18:00 h 
Lloc: Casal Segle XX 
 

 
Assistents 

Entitat Assistents 
Regidora del Servei de Neteja i Gestió de Residus Lluïsa Melgares 
Grup Municipal  Socialista Josefina Merino 
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 
Fridays for Future Terrassa Cristina Aragay Esteban 
FAVT Josep Antoni Sánchez de Haro 
FAVT Miguel Hidalgo  
AVV La Maurina Pere Macià Sabater 
Cambra de Terrassa Juan José López i García  
AVV de Can Tusell Cynthia Ramírez 
AVV Can Palet Juan Ojeda Cubillo 

 

Convidats 

Directora de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat Cristina Escudé 
Directora de Serveis Territorials i Seguretat Rosa Sanz 
Directora del Servei de Medi Ambient Anna Crispi 
Cap del Servei del Canvi Climàtic Laia Font 
Departament de Medi Ambient Montse Antolí 

 

No assisteixen 

Grup Municipal Ciutadans N No avisa 
Grup Municipal Tot x Terrassa N No avisa 
Grup Municipal ERC-MES A Avisa que no podrà assistir-hi 
CECOT N No avisa 
AVV Font de l’Espardenyera N No avisa 
Colectivo parad@s A Avisa que no podrà assistir-hi 
Buzón Verde N No avisa 
Colectivo Ciudadano CUIDEM Ca N'Anglada N No avisa 
AVV Les Martines N No avisa 
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AVV Pla de Bon Aire N No avisa 
AVV Can Parellada N No avisa 
(CGT) d' Eco-Equip SAM  N No avisa 
CCOO d' Eco-Equip SAM N No avisa 

 

El Plenari del Comitè està constituït per vint-i-set (27) entitats, incloent-hi la Regidoria del 
Servei de Neteja i Gestió de Residus.  

 

 

1. Benvinguda 
 
El president del Comitè, en Xavier Vives, dóna la benvinguda a tots els assistents. I en 
concret al Sr. Juan Ojeda en representació de l’AVV de Can Palet, entitat que s’ha adherit 
al Comitè recentment. 
 
 

2. Aprovació acta del Plenari del 25 de maig 
 
S’aprova l’acta del 25 de maig amb les esmenes presentades per part de l’Ajuntament i 
Comitè Tècnic Permanent. S’aproven per unanimitat.  
 
 

3. Monogràfic debat i votació decisòria: 
       -Servei de Deixalleries. Tercera Deixalleria fixa. Ampliació de la Mòbil. 
                     (Accions 17 i 18 del Pla Local) 
 

El Comitè Tècnic Permanent, a través del Salvador Pérez, presenta el document 
“Monogràfic Servei de Deixalleries” que s’havia adjuntat en la convocatòria del Plenari.  
 
En aquest es proposa dues accions: 
- Posar en funcionament, a Terrassa, una tercera deixalleria fixa 
- Amb relació al servei de la deixalleria mòbil, augmentar-ne l’horari i millorar la 

senyalització, en concret, la informació que s’hi diu. 
 

En aquest punt de la senyalització, La Laia Font informa que ja s’ha iniciat una actualització 
dels senyals. Enviarà la informació al Plenari. 
 
(en el següent paràgraf hi ha un afegit de color verd proposat per l’Ajuntament de Terrassa) 
 
Per la seva part, la Lluïsa Melgares informa que l’Ajuntament, de la mà del Consorci de 
Residus del Vallès Occidental (Consorci), treballa en un model complementari al de les 
deixalleries fixes, el de les minideixalleries amb personal associat. Proposa que, en lloc de 
votar avui la proposta del Comitè Tècnic Permanent, tal com estava previst a l’ordre del dia, 
convidar al Consorci perquè, en el següent Plenari, presenti el seu model. L’objectiu és 
posar a l’abast del Plenari el màxim d’informació disponible abans de votar. 
 
El Salvador Pérez explica que, en el passat, a Terrassa, es va instal·lar una minideixalleria 
que va haver de ser retirada a causa dels problemes d’incivisme i salubritat que generaven. 
Comenta que a Sabadell n’hi ha quatre (4) de deixalleries fixes i que no hi ha la mòbil. Que 
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la mòbil té per objecte acostar-se al ciutadà que no disposa de vehicle i així fer-li accessible 
un servei bonificat i, alhora, d’especialitzar-se en residus especials.   
  
Esmena del Comitè Tècnic Permanent:  
A Terrassa, en el seu moment, no és va instal·lar una minideixalleria, sinó cinc (5). 
 
El Josep Sánchez demana disposar de dades de les deixalleries, les fixes i la mòbil de 
Terrassa. 
 
L’Anna Crispi manifesta que la deixalleria de Can Casanoves té constants problemes de 
robatoris. 
 
L’Anna Crispi contraposa que la proposta del Consorci opera de manera diferent a la que 
va haver-hi temps enrere a la ciutat. En cada un dels punts hi haurà personal i es faran 
recollides periòdiques. Afegeix que la proposta del Consorci, d’anar endavant, comptaria 
amb el vistiplau dels ajuntaments de Rubí, Sabadell i Terrassa. Es finançaria amb fons 
Next Generation. I la gestió del dia a dia es subcontractaria via licitacions fetes des del 
Consorci.  
 
La Josefa Merino demana quina seria l’alternativa al model del Consorci si el finançament 
via els fons Next Generation es trunca.  
 
(en el següent paràgraf hi ha un afegit de color verd proposat per l’Ajuntament de Terrassa) 
 
El Salvador Pérez comenta que, en el passat, la tercera deixalleria fixa així com l’ampliació 
de la mòbil estaven subvencionades per l’Agència de Residus de Catalunya i que, 
ambdues, van ser rebutjades per l’Ajuntament de Terrassa perquè no es podia assumir les 
despeses corrents que generaven (principalment les de personal) al no disposar de 
recursos econòmics. 
 
El Miquel Hidalgo presenta el cas de Rellinars. Una deixalleria per als residus que no 
encaixen en el model porta a porta. És una minideixalleria dins d’un recinte tancat. Només 
s’hi accedeix amb una targeta. Per a fer qualsevol abocament als contenidors també cal la 
targeta. 
 
S’accepta que qualsevol solució de futur ha de comptar amb més serveis de recollida dels 
actuals que s’apropin al ciutadà. I que la viabilitat del model, en el seu conjunt, ha de 
generar impactes econòmics, socials (llocs de treball) i mediambientals, tots tres positius.  
 
S’aprova, per unanimitat, la proposta de la Lluïsa Melgares. 
 
 

4. Té l’Ajuntament el Pla d’actuació de la neteja dels contenidors, atenent als acords 
aprovats en el Ple del Comitè i el Municipal? 
 
La Laia Font excusa la no assistència del Josep Miquel Colomer.  
Comenta que el vehicle per a fer la neteja dels contenidors de càrrega lateral encara no ha 
arribat (està previst que ho faci el setembre).  
Informa de la neteja dels contenidors que s’ha fet durant el que es porta d’any, tant els de 
càrrega lateral com posterior. S’indica la que és només exterior i la que és alhora interior. 
Enviarà la informació més detallada al Plenari. 
Pel que fa al Pla sol·licitat en l’Ordre del Dia es diu que no el tenen. Que no s’havia entès la 
sol·licitud. Que es presentarà en el següent Plenari. 
 
 

5. Proposta de calendari fins a desembre de 2022.  
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La proposta del Comitè Tècnic Permanent és fer-los el 26 d’octubre i el 14 de desembre. 
 
La Cristina Escudé i la Rosa Sanz manifesten que el més convenient seria fer-los 
trimestralment, com ja es fa en altres instruments de participació ciutadana, i de 1h 30 min 
de durada. Ara són bimestrals i de 2 hores. 
 
El Valentí Pou comenta que no poden durar només 1 h 30 min. Que hi ha molt de contingut 
i no donaria temps a revisar-ho tot. De fet, la realitat mostra que ni amb 2 hores, avui dia, 
s’hi arriba. 
 
Es comenta que el Comitè va començar amb retard la seva trajectòria en aquesta 
legislatura. 
 
Finalment, s’aprova, per unanimitat, la data del següent plenari, el 26 d’octubre. La duració, 
la mateixa que fins ara, mínim 2 hores. La del 14 de desembre es decidirà en funció de 
l’evolució del d’octubre. 
 
 

6. Presentació del Pla d’Actuació per a la implantació del nou model de recollida de 
voluminosos, acordat en el Plenari del 25 de maig. 
 
El Comitè Tècnic Permanent informa que va portar aquest acord al Ple Municipal, a finals 
de juny, i que va ser aprovat per unanimitat. S’adjunta la documentació. 
 
La Laia Font informa que ens enviarà la part del Pla que ja s’ha escrit. Menciona alguns 
detalls del mateix. Es demana que els membres del Plenari el revisin i facin les seves 
aportacions. 
 
 

7. Assumptes varis. 
 
Se n’aporten dos. 
 
(1) La Cynthia Ramírez demana com es va resoldre la petició que es va fer des del barri de 

Can Boada sobre la sol·licitud que la recollida de contenidors de càrrega lateral es fes 
des de l’esquerra.  
 
La Rosa Sanz indica que les conclusions de l’informe que va fer l’Ajuntament és que no 
era viable econòmicament perquè no hi havia prou àrees d’aportació.  
La Laia Font afegeix que es va revisar, per a tota la ciutat, si calia canviar algunes de 
les actuals àrees que ho fan des de la dreta a l’esquerra. I es va resoldre que tampoc 
n’hi havia suficients. 
 

(2) La Laia Font presenta el projecte Reciclos d’Ecoembes.  
Ecoembes, per al cas de Terrassa, té previst fer una campanya de difusió al setembre. 
L’objectiu, augmentar la recollida selectiva d’envasos.  
 
Es tracta que els ciutadans, mitjançant l’APP Reciclos, facin dipòsits d’envasos 
identificats als contenidors de recollida selectiva que hauran d’estar degudament 
senyalitzats amb uns codis QR.  
El ciutadà, com a contraprestació, rebrà 1 reciclo per cada envàs. Els “reciclos” són 
bescanviables per regals o bé es poden donar a diversos projectes, moment en el que 
aquells es transformen en diners. 
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Entre aquests projectes hi ha el de l’Associació eco INSERCIÓ, membre del Plenari del 
Comitè. El seu projecte és Roba Per Tots. 
 
Roba Per Tots té com a objectiu establir una xarxa de punts de recollida selectiva de 
roba a tots els centres educatius de Terrassa, tant públics com privats. Avui dia ja n’hi 
formen part 36. La idea de fons és garantir contínuament el subministrament de roba 
als robers socials de la ciutat. 
I què se’n fa de la roba? A diferència de la que es recull a través dels contenidors de 
Roba Amiga, que s’encamina a la planta de triatge de l’empresa d’inserció Roba 
Amiga, la de les escoles es tria, amb personal d’inserció, a l’Associació eco INSERCIÓ 
i es reparteix, a demanda, als robers socials Creu Roja i l’Associació ACAU. 
I quina mena de roba? Es demana a les famílies que només es lliuri la que va des de 0 
a 16 anys. I per què? Perquè és la que les famílies desvalgudes més necessitat i de la 
que menys en n’hi ha. 
El projecte es va iniciar el setembre de 2021. Consta que els dos robers socials han 
pogut augmentar la quantitat i qualitat de les seves donacions. 
S’adjunta informació al respecte. Un fulletó per a imprimir i un de digital. 

 

I sense cap més tema, finalitzar la sessió plenària. 

 


