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A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE  
 
L’APROVACIÓ  DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL COMITÈ PE R A LA MILLORA DE LA NETEJA I 
LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE TERRASSA 
 
 
L'Ajuntament en Ple en sessió del dia 26 de febrer de 2021, va aprovar per mitjà de dictamen 2021-02-26 
AINM-02252/2021, en primer lloc, la creació del Comitè per la millora de la neteja i la gestió dels residus 
de Terrassa en substitució de la Taula de Residus i en segon lloc, va aprovar inicialment el Reglament de 
funcionament del Comitè. 
 
Aquest acord es va sotmetre a informació pública mitjançant els anuncis al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal, al 
portal de transparència, i a un mitjà local diari de comunicació escrita, per un període de 30 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que es poguessin presentar suggeriments i 
al·legacions, si escau, entenent-se que en el cas que no se'n presentin en el termini establert, l’aprovació 
inicial esdevindrà definitiva.  
 
Durant el període d'exposició pública s'han presentat les al·legacions següents: 
 

1. Al·legacions presentades per les entitats veïnals: AVV Barri Segle XX, AVV Sant Pere Nord, AVV 
Ca n'Anglada, FAVT, AVV Les Martines i AVV de la Maurina, demanen que en l'article 4 del 
Capítol II, s'incorpori un nou punt on s'inclogui el següent:  "Participar amb dos membres escollits 
en el Plenari per les entitats i col·lectius dins el Consell d'Administració de l'Empresa Municipal 
Eco-Equip". Exposen la voluntat d'afegir aquest punt ja que consideren necessari estar dins el 
Consell d'Administració de l'empresa gestora de residus per a garantir una major transparència, i 
fer del Reglament una eina compromesa amb la participació de les entitats ciutadanes, i un 
element de responsabilitat compartida davant d'un problema mediambiental de primer ordre com 
són els residus. Recorden que aquesta situació de participar en el Consell d'Administració per 
part de les entitats ciutadanes, en concret de la FAVT i una altre entitat, ja van estar-hi en el 
passat. I afegeixen que el Consell d'Administració és l'òrgan on les diferents parts exerceixen la 
funció de control i fiscalització directe de la gestió de l'empresa, per tant, és important que les 
entitats socials i cíviques hi estiguin directament implicades. Finalment indiquen que aquesta 
petició està inclosa en el Reglament de l'Observatori de l'Aigua. 

 
2. Al·legacions presentades pel Comitè d'empresa d'Eco Equip on comuniquen que des dels 

sindicats CGT, UGT, CCOO i USOC proposen que en l'article 4 del Capítol II, sigui ampliat amb 
nou punt 20 amb el text següent: "Formar part del Consell d'Administració de l'empresa Eco-
Equip SAM algun representant del nou Comitè per la millora de la neteja però que sigui 
representant dels treballadors sindicalment". I manifesten que el que demanen ja era així 
antigament i era bò per conèixer a fons l'empresa. 

 
Vist l'informe tècnic jurídic, de data 21 de maig de 2021, redactat per la cap de Canvi Climàtic i pel lletrat 
de Medi Ambient, de resolució de les al·legacions formulades, es conclou el següent: 
 

1. DESESTIMAR en tots els seus extrems les al·legacions presentades per les entitats veïnals: 
AVV Barri Segle XX, AVV Sant Pere Nord, AVV Ca n'Anglada, FAVT, AVV Les Martines i AVV 
de la Maurina.  

 
Motivació: 
Respecte a la Composició dels Consells Adm. de les societats municipals: 

1. L'art 221 del ROAS  indica que els Consells d'administració de les societat municipals estaran 
integrats per persones professionalment qualificades, així com que els estatuts poden preveure 
la designació d'un o varis consellers en representació del usuaris. Els estatuts d’ECOEQUIP no  
preveuen aquesta possibilitat.  

2. Durant anys en algunes societats va existir aquesta representació, la designació va recaure en 
les centrals sindicals majoritàries, UGT i CCOO. De comú acord i per indicació dels seus òrgans 
centrals es va desistir d'aquesta representació.  



 
ECO EQUIP SAM  és una societat mercantil de naturalesa privada que es regeix pel Reial Decret 
Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capitals, tal i 
com regula l'article 1 dels estatuts de la societat municipal ECO EQUIP SAM.  I en els mateixos 
estatuts no es contempla la designació d'un o de diversos administradors en representació de les 
persones usuàries de forma expressa. 
 
I en referència a la participació en el Consell d’Administració de Taigua per part de membres de 
l'Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), aquest fet és degut a que aquesta és una entitat pública 
empresarial local que no es regeix com una societat mercantil a diferència de l'empresa  ECO EQUIP 
SAM. En aquesta línea cal remarcar que cap societat anònima municipal disposa de representants 
de persones usuàries en els consells d'administració. 
 
També s'ha de tenir en compte que en el cas de Taigua va ser una iniciativa incorporada en el marc 
del procés de municipalització de la gestió pública de l’aigua  i  aquesta possibilitat estava 
contemplada inicialment en els seus estatus.  

 
2. DESESTIMAR en tots els seus extrems les al·legacions presentades pel Comitè d'empresa 

d'Eco Equip.  
 

Reiterar els arguments que desestimen les primeres al·legacions. Només afegir que durant uns anys, en 
algunes societats, havien existit una representació de les centrals sindicals (UGT i CCOO) i van ser 
aquestes mateixes les que van desistir d'aquesta representació.   
 
Per tot això, aquesta Comissió Informativa proposa elevar a la consideració del Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels acords següents: 
 
A C O R D S 
 
Primer.-  Aprovar l'informe  tècnic jurídic de data 21 de maig de 2021. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el Reglament del Comitè per a la millora de la neteja i la gestió dels 
residus de Terrassa. 
 
Tercer.-  Publicar els presents acords al BOP i al tauler d’edictes de la Corporació, on es publicarà el text 
íntegre aprovat. I seguidament publicar un edicte al DOGC on consti la data de publicació del text íntegre 
del Reglament en el BOP, d'acord amb l'article 66.1 del ROAS (Decret 179/1995, de 13 de juny). 
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats en l’expedient i a les persones que hi han presentat 
al·legacions, incloent en cada certificació o notificació que es faci del present acord el text íntegre del 
informe tècnic i jurídic que consten a l’expedient i que en motiven els presents acords. 
 
 
No obstant això, el Ple resoldrà conforme consideri més adient. 
 
Terrassa, a 28 de maig de 2021 

 
 
La tinenta d’alcalde de l’Àrea  
de Territori i Sostenibilitat, 
 
 
 
 
Lluïsa Melgares Aguirre  
 


