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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 19 de desembre de 2019, per majoria absoluta dels
regidors i regidores presents ( 8 abstencions del grup municipal CP, 5 vots a favor del grup
municipal ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 vots a favor del grup municipal
GuanyemC-AMUNT, 3 vots a favor del grup municipal ECP, 1 vot a favor del grup
municipal JxCdv i 1 abstenció del grup municipal PP) l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PROPOSANT UN PLA
URGENT DE FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS PER
ASSOLIR ELS OBJECTIUS DE LA UE A CERDANYOLA DEL VALLÈS
Atès que la ciutat de Cerdanyola del Vallès va generar el 2018 un total de 26.083,06 tones de
residus municipals, de les quals només un 35,91% es recullen selectivament, segons dades de
l’Agència de residus de Catalunya. Aquestes xifres estan per sota del nivell d’altres
importants municipis nostre entorn com Barcelona (38,03%) o Terrassa (38,48%), i molt
lluny d’altres com Manresa (43,31), Montcada (47,79%), Girona (50,09%), Vic (53,10%) o
Martorell (51,85). El reciclatge està també per sota de la mitjana de Catalunya amb una taxa
del 41,76% i, segons l’Eurostat, la mitjana europea era del 45% amb països com Alemanya
que ja arribaven al 66% o amb altres com Àustria, Bèlgica o Holanda amb taxes superiors al
50%.
Atès que el 35,91% de Cerdanyola es troba molt per sota de l’objectiu del 50% de recollida
selectiva neta que estableix l’Agència de Residus de Catalunya al Programa General de
Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya per al 2020 i de les recomanacions i
directives europees. Les normatives europees marquen que l’any 2025 s’arribi al 55%, el
2030 al 60% i el 2035 al 65% de recollida selectiva.
Atès que una baixa recollida selectiva suposa una major generació de la resta de residus, que
en l’actualitat s’han de tractar mitjançant abocadors i dipòsits, incineració, etc... contribuint a
l’impacte mediambiental i sobre la salut de les persones, a més del malbaratament de recursos
que malauradament queden fora del sistema de reutilització i reciclatge.
Atès que les conseqüències d’aquest baix nivell en reciclatge no són només ambientals, sinó
també econòmiques: més residus enviats a tractament finalista representen més costos per a
l’administració i menys ingressos provinents de la valorització de materials. A més, creixen
les penalitzacions econòmiques que han de pagar els ajuntaments per cada tona de rebuig no
separat que es diposita en abocadors i incineradores passant dels 10€/Tm de 2011 als 40€/Tm
de 2019 o als 47€/Tm previstos pel 2020. Tenint en compte que enara queden lluny lluny dels
200€/Tm de penalització que paguen gran part d’ajuntaments europeus. No cal dir que
aquestes quantitats es podrien utilitzar en altres polítiques ambientals i de sensibilització o
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socials.
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Cal recordar que les actuals polítiques ambientals a Catalunya es basen en una estratègia en la
gestió dels residus que passa per la prevenció, la reutilització i el reciclatge. L’Estratègia
Catalana Residu Zero implica avançar cap a la reducció i reaprofitament progressiu dels
residus com a recursos i, per això, planteja estratègies i objectius concrets que permetin a
nivell de país tancat el cicle dels material per tal que tot residu pugui ser transformat en
matèria primera, tot procurant la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, així com reduir
tant la producció de residus, com augmentar la seva recuperació.
En aquest sentit, aquest grup polític ja va presentar una moció aprovada per unanimitat
d’aquest plenari el 28 de desembre de 2018 instant el govern municipal a iniciar els estudis
pertinents per determinar les opcions disponibles i costos dels diferents sistemes de recollida
selectiva, esmentant la recollida porta a porta i els contenidors amb targeta.
Cal recordar que la gestió del servei de neteja de l’Espai Públic i la recollida de residus
municipals, que inclou la recollida domiciliària finalitza el 31 de desembre de 2020. És
urgent iniciar els treballs per determinar les necessitats de la ciutat en matèria de reducció i
reciclatge de residus així com les millors opcions per abordar-les.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR a l’Ajuntament de Cerdanyola a presentar al Ple en el termini de 6 mesos
un pla urgent per la millora de la gestió dels residus municipals, per aconseguir incrementar el
nivell de recollida selectiva i assolir els objectius marcats per la UE de reciclatge l’any 2020.
Aquest pla de millora ha d’aportar un estudi de viabilitat dels diferents sistemes de recollida
disponibles, en especial el sistema «porta a porta» i de contenidors accessibles amb targeta.
Segon. INSTAR el govern municipal a incloure abans de 6 mesos a la web municipal tota la
informació existent entorn la recollida de residus i el seu reciclatge (serveis i horaris de les
deixalleries, costos, pressupostos, dades sobre el reciclatge i la recollida selectiva a la ciutat i
consells per a la reducció i la reutilització) de forma clara, visible i fàcilment accessible, àgil,
didàctica i útil.
Tercer. INSTAR el govern municipal Promoure una campanya de conscienciació dirigida al
conjunt de la ciutadania, mitjançant la contractació d’educadors ambientals amb l’objectiu de
sensibilitzar sobre les bones pràctiques en la gestió dels residus i la recollida selectiva.
Quart. INSTAR el govern municipal a revisar la taxa de recollida de residus per promoure
bonificacions als ciutadans que redueixin la generació de residus i realitzin la recollida
selectiva així com penalitzacions per aquells que no reciclin.
Cinquè. INSTAR el govern municipal a promoure una campanya específica als mercats i
entre els establiments comercials (especialment en els sectors d’hostaleria i alimentació)
sobre la recollida selectiva i fer un seguiment de la quantitat i qualitat dels residus generats en
els establiments comercials.
Sisè. INSTAR el govern municipal que garanteixi que als mercats setmanals, a les festes
majors dels barris, les fires al carrer i altres esdeveniments de la ciutat, es realitzi la recollida
selectiva del 100% dels residus, dotant dels contenidors, papereres, personal i vehicles
necessaris i tot el material gràfic i publicitari de sensibilització que calgui a més de fer
arribar la informació detallada a totes les entitats, firaires i establiments que intervinguin.
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Setè. NOTIFICAR el present acord al Consell de Medi Ambient, a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, a l’Agència de Residus de Catalunya, al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, i a «CESPA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS
PÚBLICOS AUXILIARES»."
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I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat per ordre i amb el
vist-i-plau de l'Alcalde de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L'Alcalde

Aurora Corral García

Carlos Cordón Núñez

