
 

DECLARACIÓ PÚBLICA dels 

representants d’Associacions Veïnals a 

la TAULA DE RESIDUS de Terrassa 
 
 

Els representants de les associacions veïnals que es relacionen: 

• A.VV. Can Palet de Vista Alegre 

• Associació de propietaris de Les Carbonelles 

• A.VV. de Les Martines 

• A.VV. de Ca n'Anglada 

• A.VV. de Sant Pere Nord 

• A.VV. de Segle XX 

• A.VV. de Poble Nou – Zona Esportiva 

• Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa 

 

A la Taula de Residus celebrada el dia 10 de juliol d’enguany VAREM 

DECLARAR: 
 

• Que venim assistint amb regularitat a les reunions de la Taula de Residus de Terrassa, 

organisme municipal de participació ciutadana. 

• Que la nostra assistència ve marcada per un objectiu comú:  Treballar per a assolir una 

TERRASSA NETA. 

• Que ens hem involucrat en les propostes de treball fetes pel govern i l'equip de tècnics de la 

ciutat, resultant-ne, per exemple, la redacció del PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS 2018-30. 

• Que, des de la constitució de la taula en juliol de 2016 i les successives reunions amb 

periodicitat mensual hem anat fent suggeriments, plantejaments i propostes de millora (fins 

a un número de 35) que encara resten pendents de treball i sobretot, resposta, amb 

solucions o propostes de solució, pel govern i l'equip de tècnics de la ciutat.   

• Que, entre les moltes propostes i peticions fetes, consta la de fer una auditoria 

d’organització dels procediments de feina i gestió de recursos humans de la empresa 

vinculada Ecoequip.  Qüestió imprescindible per a la concreció d’un contracte programa 

entre Ajuntament i aquesta empresa que garanteixi uns estàndards d’execució en la neteja 

de la ciutat, i que, malauradament, no ha havia estat ni tan sols considerada per part del 

govern i equip de tècnics de la ciutat. 

• Que, donada aquesta situació, no podiem deixar de sentir una profunda i ben fonamentada 

DECEPCIÓ per el posicionament de l’Ajuntament i de la seva empresa vinculada Ecoequip. 



Avui, en aquest Ple Extraordinari volem fer relació d'altres peticions d'entre les 35 esmentades, com 

són: 

• El primer objectiu fixat a la Taula el juliol de 2016: Compliment del servei contractat amb 

eficàcia i eficiència, sabent primer les obligacions contractades.  La Taula de Residus 

d’octubre de 2018 estarà centrada en la presentació d’un esborrany de contracte programa 

• Que la Policia Municipal faci més control i vigilància sobretot pel tema de mobles i altres 

estris abandonats a la via pública.  Petició feta al novembre de 2016 i que, ens diuen ara, 

està previst de tractar-la a la Taula de Residus d’aquest proper mes d’octubre. 

• Canviar, per a millorar, el servei de recollida de voluminosos, atès que la ciutadania no truca.  

Petició feta al desembre de 2016 i que, està previst d’implantar una prova pilot en el barri 

Segle XX en breu. És clar, amb la participació i col·laboració de la corresponent A.VV. 

• Accions per a millorar de manera continuada els problemes amb els gossos:  caques, 

sanecans, etc. Petició feta al gener de 2017 i que, ens diuen ara, està previst de tractar-la a 

la Taula de Residus d’aquest proper mes d’octubre.  

El 10 de juliol DEMANÀREM:  

Una entrevista directa amb l'alcalde de la ciutat per a traslladar-li la nostra profunda DECEPCIÓ amb 

la resposta donada pel govern i l'equip de tècnics de l'Ajuntament a les propostes, suggeriments i 

peticions fetes per la ciutadania en el marc de l'òrgan participatiu de la Taula de Residus. 

I, tanmateix, la implantació de mesures d'efectivitat immediata per a assolir el que els ciutadans ens 

mereixem:  una TERRASSA NETA. 

Demanàrem també la preparació, discussió i aprovació per part de la Taula de residus d’un contracte 

programa entre Ajuntament i la seva empresa vinculada Ecoequip.  Treball que si bé hauria d’iniciar-

se de forma immediata, no ha de concloure sense un procés adequat de debat i valoració. 

I també diguérem: De no donar-se aquestes condicions entenem que no té sentit continuar 

mantenint, amb les mateixes condicions, la Taula de Residus i per tant les AVV signants procedirem a 

abandonar-la, ja que no es donen les condicions de participació ciutadana necessàries.  

 

En data 12 de setembre VÀREM TENIR l’entrevista amb l’alcalde de la ciutat que havíem demanat, 

amb qui vàrem arribar a aquests acords: 

1. La Taula podrà incidir i debatre noves propostes sobre el contracte programa abans que 

aquest quedi tancat, i s'utilitzarà el contracte com mètode de seguiment del servei 

compromès a la ciutat.  

2. Des de la Taula es participarà en el model organitzatiu que permeti assolir el bon 

funcionament d'Ecoequip per tal de donar la resposta compromesa a les exigències del 

contracte programa. 

  



En aquestes condicions, AVUI VOLEM REFERMAR el nostre objectiu:  treballar per a assolir una 

TERRASSA NETA, i 

VOLEM FER PALESA  la nostra disponibilitat per a dur a bon port les tasques i treballs que en el marc 

de la Taula de Residus de Terrassa siguin necessaris per a assolir el nostre esmentat objectiu 

 

 

Terrassa, 18 de setembre de 2018. 

 


