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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
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CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 22 de febrer de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots en contra del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 vots
a favor del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU i 1 abstenció del regidor
no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS PER A LA
INSTAL·LACIÓ DE MÀQUINES DE RECICLATGE D’ENVASOS AMB INCENTIU
Atès que la directiva europea 2008/98/CE, sobre residus estableix uns percentatges de
reciclatge de residus sòlids urbans d’un 50%, les nostres xifres actuals estan per sota
d’aquestes i amb tota seguretat no complirem amb els objectius que marca l’esmentada
directiva.
Atès que en altres països d’Europa, on el consumidor rep un incentiu per efectuar la
devolució d’envasos es produeix un percentatge de recuperació molt per sobre a l’obtingut al
nostre país.
Atès que el 14 de març de 2017, a Estrasburg, el parlament europeu va adoptar una resolució
final sobre les esmenes plantejades en les directives de la UE sobre residus, votant a favor
d’incrementar els percentatges de reciclatge. Es tracta de noves passes per avançar fins el
residu zero.
Atès que en aquesta sessió el Parlament Europeu ha aprovat l’objectiu del reciclatge d’un
70% per a 2030, un percentatge que creix fins el 80% en el cas dels residus d’envasos, i a un
10% en reutilització, fites que podran aconseguir-se amb la implantació de sistemes com el
retorn d’envasos. Així proposem la realització d’un projecte que faciliti la recuperació
d’envasos a la via pública, i que paral·lelament comporti altres beneficis per als ciutadans. Es
tracta d’una aposta per un canvi d’actituds i conductes generadores de cadena de valor,
fusionant l’acte de reciclar amb el foment d’àmbits sostenibles, amb altres beneficis
econòmics socials i mediambientals.
Atès això proposem l’emplaçament de màquines de reciclatge d’envasos amb incentiu en
aquelles zones de major pas de la ciutat. Les màquines de reciclatge d’envasos amb incentiu
tenen unes pantalles tàctils que a més de permetre l’emissió de vídeos de sensibilització i/o
campanyes municipals, permeten a l’usuari, amb un senzill gest, escollir entre totes les
opcions de descompte i estalvi proporcionades, incentivant i recompensant l’esforç del
ciutadà que recicla.
Atès que proporcionant descomptes i la devolució de petits imports econòmics per a que els
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ciutadans s’involucrin i participin en el reciclatge de productes. En aquest sentit deixem al
departament que pugui gestionar aquesta compra que busqui les màquines més adequades
dintre del mercat per a la seva ubicació i implantació.
El Ple ACORDA

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1354410 Y9VHM-1DV9W-HGSRY 18EF19994999F088B6A1CE2EEE55BA36D3A343FE) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Primer.- INSTAR l’equip de govern per a que, entre les diferents regidories implicades,
elaborin el pla d’implementació adequat d’aquestes màquines de reciclatge amb incentiu que
es puguin adequar als nostres carrers de la millor manera possible.
Segon.- INSTAR l’equip de govern per a realitzat el projecte econòmic i de difusió a nivell
de mitjans de comunicació per a realitzar la implementació de la forma més ràpida possible,
ja que els beneficis d’aquest projecte puguin ser doblement gratificants per als nostres veïns."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

