MOCIÓ D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP-CAV-PA) PER LA FINALITZACIÓ URGENT DE
LA REDACCIÓ DEL PLA LOCAL DE RESIDUS I EL DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA PORTA A
PORTA I A LA CIUTAT DE RUBÍ

Atès que:
1) Rubí és un dels municipis de la comarca amb pitjor taxa de recollida selectiva (28.5% segons
dades de febrer de 2017), i 11 punts per sota de la mitja a tot Catalunya.
2) Aquests mals resultats suposen un cost ambiental i econòmic per a la ciutat, un cost que
incrementarà en els pròxims anys.
2) El programa porta a porta s’ha demostrat que és el més efectiu a l’hora de millorar la
recollida selectiva dels residus, no només a la prova pilot feta en establiments de polígons
industrials de Rubí (https://www.rubitv.cat/20180108/14058/el-porta-a-porta-als-poligonsindustrials-permet-doblar-la-recollida-d-envasos-i-incrementar-en-un-35-la-d-organica), si no
ja prèviament a molts altres municipis (http://www.portaaporta.cat/ca/introduccio.php). En
global, si s’aplica el porta a porta els costos finals són menors per l’administració local, i per
tant per a tota la ciutadania; si bé és cert que el cost de la recollida és igual o una mica
superior (fins a 20%) a una recollida selectiva amb contenidors, el cost del reciclatge tendeix a
ser menor i els ingressos majors (sistemes integrats de gestió, venda de materials i retorn del
cànon). A més, els sistemes complementaris de recollida selectiva (fracció vegetal,
voluminosos, especials, etc.) tendeixen a funcionar millor.
3) Que com a ciutat cal assolir els següents objectius:
1. Aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen i en la recollida
selectiva que permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona
qualitat, i reduir la quantitat i fermentabilitat de la fracció Resta que va a tractament
finalista (dipòsits controlats o altres).
2. Facilitar al màxim la separació en origen i la participació en els serveis de recollida
selectiva:
a. Apropar als usuaris (veïns i comerços) els serveis de recollida selectiva recollint els
residus a la porta, en dies i horaris adequats a les necessitats de cada fracció i de cada
tipologia d’usuari.
b. Facilitar material i eines per separar els residus de forma confortable: cubells airejats i
bujols per a la matèria orgànica, bosses compostables, fulletons informatius i targetes per
recordar l’horari de recollida, etc.
3. Dificultar al màxim les opcions de qui no vulgui realitzar cap mena de separació en
origen, limitant a allò just i necessari la recollida de la fracció Resta.
4. Aconseguir un municipi més net: amb la retirada de contenidors de la via pública
s’eviten desbordaments, problemes de males olors i es guanya espai públic.

5. Assolir una gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista polític i social
(acceptació, reducció dels conflictes i participació ciutadana), tècnic (objectius i criteris
clars i transparents), i econòmic (optimització i distribució dels costos, finançament a mig i
llarg termini, etc.).
6. Aprofundir més en la consciència ciutadana sobre la problemàtica dels residus, en
particular, i del medi ambient, en general.

4) Que des de fa més d’un any s’està redactant el Pla Local de Residus a Rubí, un document
que és urgent que s’aprovi i s’implementi, ja que és on es traça el full de ruta per planificar les
estratègies de prevenció, reutilització i gestió de residus. El document hauria d’incloure
accions en diversos àmbits per assolir l’objectiu marcat per la Unió Europea: recuperar la
planta de triatge d’envasos (tancada des del 2010); la implementació d’un sistema de retorn
d’envasos; increment d’àrees de contenidors de totes les fraccions; la implementació gradual
del sistema porta a porta en zones de baixa densitat poblacional i estendre-ho a tota la ciutat
en un futur; recuperar la “Comissió Residu Mínim”; potenciar la recollida selectiva de l’oli de
cuina usat; crear una segona deixalleria i utilitzar-les per potenciar la reutilització de mobles i
estris vells; millorar la recollida de restes vegetals (poda); fomentar l’ús de bosses reutilitzables
als comerços de la ciutat (i reducció de plàstics); fer i aplicar un protocol de festes sostenibles
(proposat aprova al Pla Director de Rubí Brilla); revisar la taxa de residus per premiar a qui fa
bé la recollida selectiva; fer campanyes informatives cada any en habitatges i equipaments
públics.

Es proposa a instar a l’equip de govern a:
1) Finalitzar la redacció del Pla de Residus de Rubí abans del 30 de març de 2018, incloent totes
les propostes descrites al punt 4 de la part expositiva, i començar a aplicar-lo, prioritzant el
desplegament del programa porta a porta a tots els comerços i barris de Rubí, continuant així
la tasca iniciada als polígons industrials.
2) Recuperar la “Comissió Residu Mínim” abans del 30 de març del 2018 i dotar-la de
contingut, competències i recursos per tal que sigui funcional i efectiva. La Comissió, que es
reuniria bimensualment, hauria de prioritzar les accions establerts en el Pla Local de Residus,
fer un seguiment del compliment del Pla i proposar millores.

