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Acta de la reunió del Plenari del dia 26 d’octubre de 2022 
 
Sessió: vuitena reunió del Plenari 
Dia: 26/10/22 
Hora: 18:00 h 
Lloc: Casal President Francesc Macià 
 

 
Assistents 

Entitat Assistents 
Grup Municipal  Socialista Josefina Merino 
Grup Municipal Tot x Terrassa Ignasi Sagalés Borràs 
Grup Municipal ERC-MES Sergi Castells 
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   
Colectivo parad@s Jordi Trujillo 
FAVT Josep Antoni Sánchez de Haro 
FAVT Miguel Hidalgo  
AVV La Maurina Pere Macià Sabater 
Cambra de Terrassa Juan José López i García  
Colectivo Ciudadano CUIDEM Ca N'Anglada Vanessa Sole 
AVV Can Palet Juan Ojeda Cubillo 

 

Convidats 

Gerent d'Eco-Equip SAM Josep Miquel Colomer 
Directora de Serveis Territorials i Seguretat Rosa Sanz 
Directora del Servei de Medi Ambient Anna Crispi 
Cap del Servei del Canvi Climàtic Laia Font 
Consorci de Residus del Vallès Occidental Albert Planell 
Consorci de Residus del Vallès Occidental Joan Fresno 

 

No assisteixen 

Regidora del Servei de Neteja i Gestió de Residus Avís Lluïsa Melgares 
Grup Municipal Ciutadans Sense avís Eduardo Méndez 
CECOT Sense avís Marta Carmona 
AVV de Can Palet de Vista Alegre Avís Diego López 
Fridays for Future Terrassa Sense avís Cristina Aragay Esteban 
Buzón Verde Sense avís Sergio López Vega  
AVV Les Martines Sense avís Encarnació Hervias Gàlvez 
AVV de Can Tusell Avís Cynthia Ramírez 
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AVV Pla de Bon Aire Sense avís Rosendo Garrido 
AVV Can Parellada Sense avís Patrick Cervilla 
(CGT) d' Eco-Equip SAM  Sense avís Pere Llorent Cabrera  
CCOO d' Eco-Equip SAM Sense avís Montserrat Doblas Cercós 
Directora de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat Avís Cristina Escudé 

 

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 Xavier Vives, president del Comitè, dona la benvinguda a tots els 
assistents. 
 

2. Aprovació acta 13 de juliol 
 
Amb alguna adequació s’aprova l’acta del Plenari passat, el del dia 13 
de juliol. 
 

3. Presentació Consorci de Residus del Vallès Occidental, projecte Mini 
Deixalleries o punts d’aportació de proximitat: 
 
a) Exposició i presentació 
b) Aclariments i preguntes 

 
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Occidental (el 
Consorci), representat per l’Albert Planell, director, i en Joan Fresno, 
tècnic, van exposar la proposta de les mini deixalleries o punts verds de 
proximitat. 
 
L’Albert va explicar quines són les funcions del Consorci. Entre d’altres, 
la de donar suport als ajuntaments que en formen part. Va indicar que 
els nivells de recollida selectiva a CAT, també a Terrassa, des de fa 
temps, estan estancats. Que la fracció resta, avui dia, és el 60% mentre 
que hauria de ser del 10%. Que el porta a porta no funciona/no és 
operatiu a municipis mitjans i grans.  
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Comenta que el futur de la recollida selectiva es basa en un model 
d’alta eficiència amb l’aplicació de diversos sistemes, des de 
contenidors intel·ligents al porta a porta, entre altres alternatives. I 
amb relació als dos centres de tractament assignats a Terrassa, Can 
Barba i el CTR Coll Cardús, indica que no funcionen a ple rendiment per 
a allò pel que van ser dissenyades. Les causes són vàries. 
 
Afegeix que dins del rebuig, el 77% és residus d’orgànica, envasos, 
vidre i cartró que són, precisament, les 4 fraccions que ja tenen 
assignat un contenidor de recollida selectiva específic. El 23% restant 
conté tota mena de coses. 
 
Finalment, l’Albert manifesta que hi ha voluntat política, en el si dels 
ajuntaments que formen part del Consorci, que el model de recollida 
selectiva a aplicar en el futur sigui el mateix arreu, amb les degudes 
particularitats allà on calgui. No es tracta que cada municipi faci la 
seva. 
 
El Joan presenta el projecte dels punts verds de proximitat. La 
referència conceptual que es té és el model que avui dia hi ha a 
Barcelona, amb punts distribuïts pels barris/districtes de la ciutat 
atesos per persones, i que fa temps que és operatiu i reeixit. 
 
Afegeix que a Sabadell en n’hi ha dues de mini deixalleries, i les dues 
dins del nucli urbà. I es recorda que separar no és un acte voluntari 
sinó obligatori d’acord a la llei de residus. 
 
Es proposa el següent: 
 
- Un equipament modular de fàcil instal·lació i econòmic (119.000 € 
d’infraestructura) atès per dos operaris (52.000 €, costos facilitats per 
la Fundació Prodis)  i de dimensions reduïdes (7*7 m2).  
- L’equipament s’adapta per a admetre tota mena de residus especials, 
en cap cas els convencionals. 
- Quan calgui, es farà una preparació del terreny a quantificar 
econòmicament en cada cas. 
- La gestió de les mini deixalleries que la faci entitats d’economia social. 
L’Albert comenta que està previst fer una prova pilot en una població. 
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S’adjunta en aquesta acta la presentació en PowerPoint que van fer 
l’Albert i el Joan i un enllaç que mostra les ubicacions físiques dels 
punts verds de proximitat de Barcelona, 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/X
arxaPuntsVerds.pdf. 
 
S’obre el torn de preguntes. 

Des del Comitè Tècnic Permanent, en Salvador Pérez, posa sobre la 
taula el sistema de la deixalleria mòbil a Terrassa en contraposició al 
dels punts verds de proximitat, experiència aquesta no reeixida temps 
enrere a la ciutat, en bona part, perquè no hi havia personal assignat 
per manca de pressupost. Amb la proposta del Consorci caldrà fer una 
dotació pressupostària molt significativa. 

El Joan comenta que aquests sistemes de proximitat comporten un 
cost molt alt per quilo recollit. No recullen grans volums de residus. 
Són més qualitatius que quantitatius. 

El Salvador afegeix que la mòbil, a Terrassa, recull tota mena de residus 
especials i que és un model que s’aproxima més als ciutadans que no 
pas el dels punts verds de proximitat. I que encara té recorregut per a 
créixer i que, per aquest motiu, el Comitè Tècnic Permanent ha 
presentat una proposta d’ampliació del seu servei que contempla més 
punts de recollida i hores de servei. Que el fa menys costós i, per tant, 
més eficient. Per al Joan, aquest model és molt restrictiu perquè no és 
accessible per a la majoria dels ciutadans. Que els usuaris del servei 
hagin de sincronitzar dia i hora per a accedir-hi és una limitació molt 
seriosa. El dels punts verds de proximitats és més visible i accessible. 

El Pere Macià s’adreça al Joan per a demanar-li si hi ha un sistema de 
recollida selectiva de residus que sigui realment efectiu i, si és així, 
perquè no es copia. El Joan respon que no en n’hi ha un que sigui 
totalment efectiu. El Pere li demana les dades del model dels punts 
verds de proximitat de Barcelona. El Joan respon que no les té.  
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El Miguel Hidalgo, usuari del servei de recollida selectiva de residus al  
municipi de Rellinars, explica que allà s’hi combinen dos models, el 
porta a porta i el que s’anomena “Punt d’urgència”, que és un 
equipament al que s’hi accedeix via targeta. No hi ha operari. 

Amb relació al porta a porta, el Salvador opina que és operatiu a les 
grans ciutats. El que cal és que ha d’haver-hi una molt bona 
comunicació entre tots els agents implicats perquè hi hagi la necessària 
participació. Posa com a exemple una experiència del Nord d’Itàlia, 
amb ciutats de dimensió semblant a les de Terrassa i Sabadell, que 
funcionen bé i des de fa anys. Afegeix que l’afirmació del Regidor 
Carles Caballero que el porta a porta no és un sistema funcional està 
equivocada.  

L’Albert i el Joan opinen que el sistema s’ha d’adaptar a cada lloc. Que 
Terrassa no està pitjor que a altres municipis. I que cada població no 
hauria de fer la seva, intentant resoldre tots sols el nou paradigma. 
Posen com a exemple la ciutat de Ripollet. El porta a porta s’ha hagut 
d’aturar. Aquest sistema comporta un canvi d’hàbits que no és gens 
fàcil de gestionar. A St. Sadurní, on també s’ha posat en funcionament, 
els equips de treball estan de vaga.  

El Salvador Pérez comenta que si es comença una operativa no s’ha 
d’aturar, encara que generi polèmica. El que cal és fer un bon treball de 
comunicació i participació amb els ciutadans. Qualsevol canvi de model 
comporta dubtes i reticències. 

El Xavier Vives, president del Comitè, demana quan estarien operatives 
les mini deixalleries. L’Albert respon que al 2027 en tant que es 
vinculen a la construcció de noves plantes. Per al Xavier, Terrassa no 
pot esperar-se tant de temps a veure canvis en el model de recollida 
selectiva a la ciutat. 

La Rosa Sanz demana, quina de les dues alternatives és millor, la mòbil 
o les mini? Segons el Joan, es fa més servei amb els punts verds de 
proximitat que amb la deixalleria mòbil, encara que els dos models 
podrien conviure plegats. Insisteix en que, de fet, cap d’ells és eficient 
des del punt de vista econòmic.  
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L’Anna Crispi demana si hi haurà subvencions per als punts verds de 
proximitat. I que caldrà confirmar els costos amb la prova pilot. 

El Jordi Trujillo entén que la mini deixalleria va en la línia de la 
circularitat.  

I l’Albert reitera que hi ha voluntat política d’avançar en aquesta línia 
proposada des del Consorci. 

El Salvador demana als responsables municipals que, al marge de la 
prova pilot del model de punts verds de proximitat i de ser aquesta una 
alternativa que té com a objectiu no fer la tercera deixalleria que 
correspondria a Terrassa, si està previst ampliar el servei de la 
deixalleria mòbil. L’Ajuntament respon que s’estudia totes les opcions. 
Que no s’ha rebutjat cap actuació.  

El Salvador diu que la voluntat de fer coses es veu en els pressupostos i 
que, en aquest cas, a més, per als del 2023 hi ha prevista una reducció 
del 6%. 

 

4. Situació acords aprovats fins ara: 
a. Acord del Plenari Gener 2022. Situació del Pla de Neteja de tots 

Contenidors amb les freqüències recomanades a l’octubre 2018 
El Josep Miquel Colomer informa que, poc després d’iniciar el 
període de proves, el nou camió per a rentar l’interior dels 
contenidors de càrrega lateral es va espatllar. Es va haver de 
retornar al fabricant. No s’ha pogut avaluar quina és la 
productivitat que aportaria. 
 
Amb relació a la neteja externa s’informa que ja s’ha fet tres 
vegades al llarg de l’any i que, ben aviat, s’iniciarà la quarta. 
El Xavier Vives demana pel Pla d’actuació però, més enllà, de les 
explicacions donades, no se n’afegeix cap més. 
 

b. Acord del Plenari Març 2022. Situació del Pla pel canvi de 
sistema del servei de recollida de voluminosos. Comentaris de 
Medi Ambient a la proposta d’un Pla fet i enviat pel comitè el 
22/7/2022. 
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L’Anna Crispi i la Laia Font comenten que el nou servei s’iniciarà 
al barri de la Cogullada per a donar continuïtat  a l’actuació feta 
al Segle XX. Que a causa de les restriccions pressupostàries no es 
veu viable implantar-ho a tota la ciutat en un any.  Que s’anirà 
fent en la mesura que sigui factible abordar-ho en més barris. 
El Salvador manifesta que quan es va fer el canvi de sistema per 
a la fracció orgànica es va fer en un any.  
El Pepe Sánchez manifesta el seu enuig per la reducció 
pressupostària amb relació als residus. Es fa evident que cal 
seguir invertint en la millora del servei. 
El Salvador i el Xavi segueixen demanant el Pla d’actuació per a 
desplegar el nou servei dels voluminosos a tota la ciutat. 
Indiquen que la Comissió Tècnica Permanent va enviar un 
document al Departament de Medi Ambient el 22 de juliol amb 
una proposta concreta sobre com fer-ho i que, ni tan sols, s’ha 
rebut cap resposta sobre ell. 
El Xavi manifesta sentir-se enganyat atès a que res avança 
malgrat l’aprovació dels punts 4a i 4b al Ple Municipal amb el 
consens de tots els partits polítics. 
 

c. Acord del Plenari Març 2022. Sol·licitud al govern perquè es 
doni compliment a l’acord del Plenari de Març, sobre els dos 
membres del Plenari que haurien de participar, a tots els 
efectes, en el Consell d’Administració d’Eco-Equip. 

 
L’Ajuntament diu que esperava que l’acord s’elevés al Ple 
Municipal atès a que és el que es deia que es faria a l’acta del 
Plenari del dia 25 de maig. I que això no ha passat.  
 
El Xavi diu que calia modificar el reglament del Comitè per a dur-
lo al Ple Municipal i que, a més, calia saber, amb antelació, el 
posicionament dels partits polítics. I que no s’ha fet cap pas 
perquè es volia avaluar si realment tenia sentit fer-ho en funció 
de l’evolució dels dos punts anteriors, el 4a i el 4b. I afegeix que 
es fa evident, a la vista de les explicacions, que no calia fer-ne 
cap de nou pas. 
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5. Situació de la auditoria de gestió d’ECOEQUIP 

 
L’Anna Crispi informa que s’ha enllestit la recollida de dades. I que 
ara es treballa en el Pla Director.  
Recorda que el Contracte Programa i l’Auditoria es faran alhora. 
Que quan es disposi de més informació es comunicarà. 
 

6. L’Ajuntament informarà als membres del Comitè sobre dos 
esdeveniments relacionats amb els residus que es faran a Terrassa 
durant els mesos de novembre i desembre: 
- La Setmana de prevenció de residus 
- L’Ecofòrum 

 
La Laia informa que en el marc de la Setmana de Prevenció de 
Residus s’han programat diverses activitats. 
Les de l’Ajuntament: 

 24/11 Costura Creativa a Terrassa 
 28/11 Ecofòrum 2022  

Propostes a la ciutat en el marc de la setmana de prevenció de 
residus : 

 21/11 a les 9h "Fora residus de les nostre voreres", Escola Maria 
Auxiliadora Salesianes 

 22/11 a les 18h "La moda que incomoda", activitat virtual Consorci 
per la gestió de residus 

 24/11 "Premi al grup que genera menys residus al pati". Escola El 
Cingle 

 27/11 "Didaltruck" lloc: Plaça dels museus 
 Del 19 al 25/11 "Contra el cambio climático... yo reutilizo ¿y tú? 

¡Calcula cuantas emisiones puedes evitar!" Fundacion engrunes 
 Del 21 al 25 "Crea la bossa i reutilitza", activitat virtual CAPRABO 
 27/11 a les 10h "SWAP" intercanvi de roba al Museu tèxtil de 

Terrassa, Moda sostenible Barcelona 
 Del 19 al 27 "Vestim els quiròfans amb 0 residus i 0 emisions" 

campanya a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa 
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 El Centre tecnològic LEITAT organitza al llarg de la setmana diverses 

campanyes  per els seus treballadors (Autocompostatge, Saps 
quants papers has gastat, etc.) 

I amb relació a l’Ecofòrum, que es farà el dia 28 de novembre, 
l’Ajuntament convida a participar-hi al Comitè. El tema de fons és el 
dels residus tèxtils.  
El Xavi manifesta que quan es conegui el detall del programa es 
presentarà al Comitè per si considera que cal que algun membre hi 
participi. 
 

7. Assumptes varis 
 
No n’hi va haver cap. 
 
Es conclou el plenari. 
 
 

     

 

 


