
1 - Augmentarem els índex de reciclatge de residus 
amb un nou sistema de recollida.

2 - Licitarem un nou contracte de recollida de 
residus i neteja que contempli nous sistemes 
de recollida de residus com el «porta a porta» o 
amb contenidors amb targeta identificativa que 
augmentin significativament el reciclatge de residus 
urbans. 

3 - Dotarem els serveis municipals de personal 
adequat per a la supervisió i el control de la 
recollida de residus i la neteja per saber si l’empresa 
concessionària compleix amb el contracte i adaptar 
el servei a les necessitats de veïns i veïnes.

4 - Modernitzarem la deixalleria actual per ampliar-
ne la capacitat i facilitar-ne l’accés.

5 - Farem un passeig per anar a peu i en bicicleta 
fins la UAB amb comoditat i seguretat mentre no 
s’amplia el pont sobre l’autopista.

6 - Modificarem les rutes de bus actuals per a 
millorar-les, i crearem una nova ruta que uneixi les 4 
estacions de RENFE i FFGG, UAB i Parc Tecnològic.

7 - Senyalitzarem zones de parada reservades «petó 
i adeu» per deixar les criatures que puguin arribar 
soles a l’escola amb seguretat.

8 - Posarem punts de recàrrega de vehicles elèctrics 
com a mínim a la meitat de les places d’aparcament 
soterrat de rotació i a totes les zones comercials, i 
polígons industrials.

9 - Gestionarem les places de rotació dels pàrquings 
públics com a eina de mobilitat per potenciar 
les zones comercials i la restauració local. Farem 
possible pagar amb targeta i que tinguin atenció 
personal 24 hores.

10 - Estudiarem amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona, els operadors del transport i les entitats 
reguladores la possibilitat de crear un títol «T-UAB» 
bonificat per a estudiants i professorat residents a 
Cerdanyola.
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