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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
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 setembre de 2016, per majoria simple dels regidors i
regidores presents ( 5 abstencions del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 abstencions del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 vots a
favor del grup municipal PP, 3 abstencions del grup municipal CIU, 1 vot a favor del grup
municipal d'ICV-EUiA i 1 abstenció del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUTADANS – PARTIT
DE LA CIUTADANIA, PARTIT POPULAR I CANDIDATURA DE PROGRÉS-PSC
PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE NETEJA I RECOLLIDA D’
ESCOMBRARIES A CERDANYOLA DEL VALLÈS
Atès que l’estat dels carrers de Cerdanyola pel que fa a la neteja darrerament és de llarg una
de les queixes habituals dels veïns del nostre municipi, com ja s’ha posat de manifest en
aquest ple en anteriors ocasions, així com en les comissions informatives corresponents.
Atès que a les queixes habituals sobre l’estat de la neteja de la ciutat s’uneixen els fets
relacionats amb aquest problema que han près rellevància en els darrers mesos, com els
incidents amb el sistema elèctric de la ciutat per l’acció de les rates o l’augment de queixes
relatives a la presència de deposicions de gossos als carrers, per això creiem convenient que
aquest ajuntament faci els canvis necessaris per a garantir als veïns un entorn més net i
saludable que inclogui també una millor imatge de la nostra ciutat.
Atès que per aquest motiu considerem oportú a fi de garantir un millor servei de qualitat i
control, fer un estudi de les necessitats exactes per a una millor prestació del servei i millorar
l’eficiència del sistema de neteja viària.
El Ple ACORDA
Primer.- GARANTIR la realització periòdica, per part dels serveis municipals competents,
dels controls de la qualitat del servei de recollida dels residus municipals, neteja viària, neteja
del clavegueram i de parcs i jardins de la ciutat.
Segon.- PORTAR A TERME, en base a aquesta experiència i tenint en compte també les
opinions dels ciutadans a través d’un procés participatiu, una auditoria qualitativa sobre el
resultat del servei, que inclogui les valoracions dels veïns.
Tercer.- FER una tasca de concienciació des dels mitjans públics, centres educatius, centres
esportius, etc, amb l’objectiu d’arribar al màxim de població possible per a tenir un millor
estat de neteja i conservació dels carrers i el mobiliari urbà de la ciutat.
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Quart.- ESTUDIAR la possibilitat d’instal·lar més papereres, sobretot en aquells carrers que
a dia d’avui no en tinguin, sempre que l’amplada de la vorera ho permeti per no interrompre
el pas dels vianants amb cotxets o mobilitat reduïda.
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Cinquè.- TRASLLADAR la moció a l’empresa adjudicatària, associacions de veïns,
associacions de comerciants i entitats de la ciutat. "
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.

