
 

 

MOCIÓ PER LA MILLORA DEL SERVEI PORTA A PORTA DE BELLATERRA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La ciutat de Cerdanyola del Vallès està, segons dades de l’Agència de residus de Catalunya, per                
sota de la mitjana catalana del 41’76% i molt lluny dels estàndards europeus en el que                
respecta a la recollida selectiva. Els hi serà inevitable incomplir 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. 

Una singularitat més de Bellaterra, de la que Cerdanyola hauria de prendre nota, aprendre i               
millorar per estendre-ho a altres parts del municipi, és el servei porta a porta, que la                
converteix en el referent o primera espasa de la recollida selectiva del municipi. 

Sovint, però les escombraries es deixen en bosses que són “presa” d’animals o es trenquen en                
ser manipulades, escampant-se la brutícia pel carrer com a resultat. 

Altres vegades, i recentment així ha estat, els contenidors en els que es dipositen els residus no                 
són els més adequats, i poden esdevenir un perill pels operaris de la empresa de neteja. Sent                 
el vidre el residu més perillós i sent aquest recollit sota la gestió de la EMD. 

A aquesta situació s’hi suma la recent “polèmica” de les restes de poda, per la que trobem que                  
la EMD ha pres una decisió operativa per millorar la situació. 

Però en la mateixa línia de la recollida selectiva està la reducció del residus. Reducció que en el                  
cas de les restes de poda podria molt bé passar per l’ús de compostadors domèstics. Aquest                
sistema permet també reciclar pràcticament tota la resta de residus orgànics de la llar, que               
suposen un 40% dels residus sòlids de la llar. 

Bellaterra ja va gaudir en el seu dia del programa de compostatge metropolità de l’Àrea               
Metropolitana de Barcelona pel qual es facilita compostadors i formació a totes les persones              
que ho demanin sense cost per a l’usuari. Iniciativa que valorem molt positivament i que               
creiem que reactivar seria de profit per Bellaterra. 

En la mateixa línia, la Brigada de la EMD en ocasions ha destinat terreny públic de la zona de                   
can Domènech per a l’acumulació de restes del manteniment dels espais verds de Bellaterra              
previ al seu desplaçament. Precisament en aquest sentit, i com ja hem apuntat en una altra                
moció; l'Agència Catalana de Residus, en les seves subvencions adreçades a ens locals per al               
2020 té una línea de treball en la gestió de residus municipals. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Entitat Municipal Descentralitzada            
de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar al govern de l'EMD a estudiar la implantació per normativa d’un tipus de               
recipient per a tots els veïns i veïnes que eviti la brutícia al carrer alhora que protegeixi als i les                    
veïnes i al personal de l’empresa de recollida. Fins i tot podria esdevenir un element més de                 
“marca Bellaterra”. 



 

Segon. Instar al govern de l’EMD a reprendre i promocionar les accions passades de promoció               
del compostatge domèstic a Bellaterra. Ja sigui via la AMB, la DIBA o ambdues. 

Tercer. Instar al govern de l’EMD a estudiar la possibilitat de beneficiar-se de les subvencions               
per la gestió dels residus que genera el manteniment de la zona verda. 

Quart. INstar al govern alhora que oferir la col·laboració, a tenir un paper actiu en la                
configuració del nou contracte de neteja de la via pública i recollida de residus que s’ha de                 
negociar en el present any. 

Cinquè. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola, L’Àrea MEtropolitana de           
Barcelona i la Diputació de Barcelona. 

 

Bellaterra, 20 de juliol de 2020 

Grup municipal Esquerra Republicana 

 


