
MOCIÓ PER L’ESTABLIMENT DE PUNTS VERDS DE RECOLLIDA I RECICLATGE
DE PODA I JARDINERIA A LES URBANITZACIONS

A l’Ajuntament de Rubí, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament
Orgànic  Municipal,  es  presenta  la  següent  moció  pel  seu  debat,  votació  i
adopció, si s’escau, al Ple de l’Ajuntament de Rubí.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les  característiques  de les  urbanitzacions de la  nostra  ciutat  són diverses.
Algunes urbanitzacions tenen un clar component urbà amb zones enjardinades,
moltes es troben en un entorn boscós i d’altres incorporen espais dedicats a
horts urbans o petites zones agrícoles.

Aquesta realitat implica que sovint, després de tasques de poda, desbrossat o
de manteniments d’espais  verds  particulars,  les restes  siguin deixades pels
veïns  al  costat  dels  contenidors  d’ús  habitual.  Aquest  mal  ús  dels  espais
destinats a escombraries provoca que per causa del vent les restes vegetals
quedin al mig dels carrers. Això provoca no només un mal estat a nivell  de
neteja urbana sinó que pot comportar també perill pel trànsit. A més, la mala
gestió  d’aquests  residus  orgànics  en  redueix  el  seu  reaprofitament  per  a
l’obtenció de compost.

Actualment l’Ajuntament disposa d’un servei gratuït de recollida d’esporga i de
mobles  i  trastos  vells  (http://radiorubi.cat/frontal/apartats/index.php?
apartat=2736). Tot i així, són habituals les queixes veïnals per l’existència de
petits abocadors de restes d’obres o de mobiliari  a les zones verdes de les
urbanitzacions.  Un dels  motius podria  ser  el  desconeixement per  part  de la
ciutadania d’aquest servei.

Cal per tant implementar mesures per reduir aquesta problemàtica. És per tot
això que proposem al  Ple  de  l’Ajuntament  de  Rubí  l’adopció dels  següents
acords:

ACORDS

1. Realitzar un estudi per avaluar el sistema més òptim de recollida d’esporga,
tenint en compte la millora del servei al  ciutadà, la millora de la recollida
selectiva d’aquest tipus de residu orgànic, i  la sostenibilitat econòmica del
servei.

2. Un cop definit el sistema de recollida d’esporga, dur a terme una campanya
informativa, especialment a les urbanitzacions, per fer que el  servei  sigui
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realment efectiu.

3. Establir els mecanismes, eines i pressupost necessari per millorar la gestió
(inspecció i  sanció) dels abocaments incontrolats,  que l’haurà de realitzar
directament i estricte l’Ajuntament de Rubí. 

4. Engegar una campanya per  informar de l’existència i  funcionament  de la
deixalleria i de la possibilitat de bonificació en la taxa de residus (ordenança
16) per l’ús de d’aquesta. Això inclou, entre d’altres: campanya directa a les
cases (per exemple amb fulletons), creació d’una secció web que es trobi
ràpidament i fàcil, i una campanya activa a la mateixa deixalleria (per a la
bonificació fiscal).

5. Incorporar aquests acords dins del plec de condicions de recollida de residus
i neteja viària que actualment està en fase de redacció.
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