13 - MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS SOM GRAMENET, PARTIT
SOCIALISTA DE CATALUNYA, GENT D’ESQUERRES ICV-EUiA I PARTIT POPULAR PER
MILLORAR LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 25 vots a favor [PSC, SG, C’s, GE-ICV-EUiA i PP] i 1
abstenció [PP] dels 26 regidors assistents, aprova la moció següent:
“Cada vegada enviem més residus als abocadors i les incineradores amb les nefastes
conseqüències que comporta de malbaratament d’uns recursos cada cop més escassos i
d’efectes nocius tant sobre la salut de les persones per la contaminació que emeten les
incineradores com sobre el canvi climàtic, un dels problemes més greus que tenim en aquests
moments la humanitat.
Així mateix, el fet de no reciclar provoca també perjudicis econòmics. La recollida de residus és
una de les despeses més importants dels ajuntaments (1.213.622,16 €,iva del 10% inclòs,
l’any en el cas de Santa Coloma de Gramenet) i el posterior tractament d’aquests residus és
pagat directament per la ciutadania amb la taxa metropolitana de tractament de residus
(TMTR), que s’abona dins el rebut de l’aigua per un import que varia en funció de l’índex de
recollida selectiva de cada municipi.
Dels 36 municipis que componen l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Santa Coloma és
el que té un percentatge més baix de recollida selectiva de residus. Segons dades de 2017, la
mitjana de reciclatge dels municipis de l’AMB és del 33,71%, mentre que el percentatge de
reciclatge a la nostra ciutat només arriba al 19%.
Estem lluny d’altres importants municipis catalans com Tarragona (29,06), Rubí (30,10%),
Sabadell (31,04%), Terrassa (33,65%), Barcelona (36%), Manresa (39,79), Montcada
(43,58%), Girona (46%), Vic (50,26%) o Martorell (50,96), així com de la mitjana catalana que,
segons dades del 2016, era del 38,61%.I estem més lluny encara de l’objectiu establert per
l’Agència de Residus de Catalunya al PRECAT20 de recollir de manera selectiva el 60% dels
residus, i de la Directiva Marc de Residus de la Unió Europea, que exigeix als estats membres
reutilitzar o reciclar el 50% dels residus municipals per a l’any 2020, i el 55% i el 60% per als
anys 2025 i 2030, respectivament. Cal tenir present que l’incompliment dels objectius europeus
comportarà procediments sancionadors, unes sancions que tant l’Estat, com la Generalitat de
Catalunya, pensen repercutir sobre els municipis.
D’altra banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a través de la declaració “Noves polítiques
municipals i metropolitanes en recollida de Residus”, ja ha manifestat la seva voluntat d’assolir
els objectius marcats per la Directiva Marc de Residus de la UE i pel PRECAT20, tenint com a
horitzó el residu zero i establint que, abans del 2025, tots els municipis hagin d’haver desplegat
sistemes d’individualització de la recollida domèstica que cobreixin tota la població, així com
haver implantat un sistema de pagament per ús als usuaris domèstics i comercials.
Bé sigui per no haver de pagar les multes que imposarà la Unió Europea, bé sigui perquè
assumim d’una vegada per totes que el ritme de consum dels recursos i de generació de
residus és del tot insostenible, resulta evident que el temps per reaccionar s’esgota. En
conseqüència, urgeix que prenguem mesures, d’una banda, per prevenir la generació de
residus, i de l’altra, per augmentar dràsticament la recollida selectiva dels que generem.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Presentar a aquest Ple un pla local de prevenció i gestió de residus que incorpori la
diagnosi i un pla d’actuació calendaritzat per desplegar les millores en recollida de residus que
faciliti el compliment de l’acord metropolità pel Residu Zero, i que en la seva previsió d’objectiu
de recollida selectiva a assolir el 2020, arribi, o s’acosti, al 50% que exigeix la Unió Europea.

Segon - Instar el Govern de la Generalitat perquè reactivi la tramitació de la nova llei catalana
de residus a fi d’avançar cap a una economia circular basada en la sostenibilitat, la producció
neta, la responsabilitat ampliada del productor i l’estratègia “residu zero”, que estableixi el
pagament per generació i posi fi als envasos i embalatges d’un sol ús.
Tercer - Notificar aquests acords a la FAVGRAM, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i a l’Agència de
Residus de Catalunya.”

