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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 29 de juny de 2017, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS

PER A REFORÇAR
EL CONTROL SETMANAL DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
MUNICIPALS, NETEJA DE CONTENIDORS, JARDINS, PERTANYENTS A L’
AJUNTAMENT A MÉS DE FACILITAR LA INFORMACIÓ ALS CIUTADANS
Atès que la nostra formació política considera que el servei de neteja diària és motiu de
queixes a l’OAC, així com les queixes setmanals que ens arriben dels veïns i les veïnes de la
nostra ciutat, i que no només se centren en la neteja sinó que també tenen a veure amb la
recollida de mobiliari que es diposita contínuament abandonat a les voreres o al costat dels
contenidors, per no parlar de la brutícia i el tamponament per les arrels, herbes i escombraria
que tenen les clavegueres de la nostra ciutat.
Atès que aquesta situació provoca i més en les dates que estem una possible alarma no només
de la imatge de brutícia, sinó que poden esdevenir en amenaces per a la salut, essent possible
la proliferació de focus d’infecció i plagues com poden ser les rates i el mosquit tigre.
Atès que des del nostre grup no posem en dubte el servei prestat pels treballadors de la neteja,
recollida de residus i tots aquells treballadors implicats en la neteja del nostre municipi i per
això sol·licitem un reforç per aquest servei fonamental per a tots i totes.
Atès que per aquest motiu considerem oportú, a fi de garantir un major control, portar a terme
la implementació basat en un major servei de qualitat i control, el qual efectuï supervisions i
apliqui mesures que determinin les situacions exactes d’insalubritat, i manca de neteja
generades en molts carrers.
En conseqüència, entenem necessari i oportí realitzar un rigorós control de les prestacions
oferides per l’empresa de neteja, i reforçar els retens de cap de setmana, així com reforçar la
neteja dels carrers, contenidors i papereres de la ciutat, així com la neteja de les clavegueres
amb l’objectiu de millorar l’aspecte dels nostres carrers i a més no permetre l’augment de
diferents plagues que puguin ser perjudicials per a la salut durant el període estival.
Atès que a tal efecte, amb independència de les revisions de les rutes dels diferents
tractaments, es procedeixi a verificar de forma diària el nivell del dia a dia en la prestació dels
serveis contractats, així com una calendarització per a la inspecció i la programació de les
diferents actuacions de neteja al nostre municipi.
Per tot això, sol·licitem que, en el cas que no existeixi, s’implanti el sistema de control que
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contempli nivell d’acompliment quantitatiu i qualitatiu de les prestacions planificades i
aquelles que no tenen cobertura que siguni detectades per a la seva diagnosi i posterior
actuació i remediació durant tota la setmana.
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El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR a totes les regidories encarregades del manteniment de la neteja, salut
pública, per a que s’elabori un pla d’actuació extraordinari i urgent que afecti a carrers i zones
concretes en les què la problemàtica sigui més urgent durant la setmana i especialment els
caps de setmana, com per exemple parcs i jardins dels que són usuaris pares amb fills petits i
en els que els dissabtes i diumenges poden trobar-se ampolles de cervesa trencadels,
encenedors i altres elements perillosos o insalubres per als menuts.
Segon.- INSTAR al govern de la ciutat a que es publiqui en el web de l’Ajuntament d’una
forma fàcil i accessible el seguiment qualitatiu i quantitatiu de les prestacions realitzades per
tots aquells serveis relacionats amb la neteja i la salubritat de la ciutat, així com la informació
precisa i concreta sobre la situació del clavegueram i contenidors, jardins, parcs, així com la
detecció i control sobre les plagues de rates i mosquits tigre, i l’elaboració d’un pla de xoc
municipal per afrontar aquestes eventualitats en l’època estival, quan proliferen.
Tercer.- INSTAR també una campanya de conscienciació sobre l’abandonament de mobles i
excrements d’animals de companyia per part del conjunt de mitjans audiovisuals, i de xarxes
socials disponibles per part de l’ajuntament amb la finalitat d’arribar al màxim de població
possible amb l’objectiu de poder informar els ciutadans i ciutadanes, dels seus drets i les
seves obligacions.
Quart.- INSTAR el govern de la ciutat a que revisi els contenidors d’escombraries i a que
reposi aquells que es trobin deteriorats o en mal estat. Així mateix, instar a que la neteja dels
mateixos es produeixi com a mínim setmanalment, amb productes que garanteixin la seva
correcta higienització i així com l’eliminació i prevenció de males olors.
Cinquè.- DONAR TRASLLAT i informar de la present moció a les AAVV de Veïns i als
Gremis i associacions de comerciants de la ciutat, així com publicar la seva aprovació en els
mitjans de comunicació públics locals. "
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.

