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Marta Puig Puig, la secretària acctal., de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat,
CERTIFICO: Que el PLE DE L'AJUNTAMENT, en sessió ordinària celebrada el dia 4 de
febrer de 2020, queda rebutjat amb la majoria que requereix la Llei, a reserva dels
termes que resultin de l'aprovació de l'Acta corresponent, de conformitat amb l'article
206 del Reglament:
Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup municipal Força Corbera,
amb el text següent:
“6. Moció del Grup Municipal Força Corbera per realitzar un procés
participatiu en el canvi del sistema de recollida de residus domèstics a
Corbera de Llobregat.

Montserrat Febrero i Piera

Com a la majoria de municipis, el sistema de recollida de residus s’organitza en
contenidors situats a la via pública, on la ciutadania hi diposita les deixalles. Per norma
general, els contenidors estan agrupats en bases, on hi ha 4 tipus de contenidors:
orgànica (FORM), inorgànica (FIRM), paper/cartró i vidre. A Corbera hi ha situades a
la via pública més de 170 bases, amb prop d’un miler de contenidors.
El 10 de març de 2009 el servei municipal de recollida de residus domèstics va ser
adjudicat a l’empresa “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.”. Amb la
modificació de contracte d’octubre de 2011, la concessió finalitza el 30 de novembre
de 2021.
L’equip de govern municipal ha manifestat la seva intenció de resoldre el contracte de
forma anticipada, per poder canviar el sistema de recollida i implantar a tot el municipi
la recollida porta a porta a finals d’aquest any 2019.
Segons que ha manifestat el regidor de Serveis Públics, el canvi de sistema té per
objectiu incrementar el nivell de reciclatge per part dels particulars i complir amb les
directrius de prevenció i gestió de residus.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha encarregat a l’empresa Spora Consultoria
Ambiental, S.L. un “estudi de viabilitat per a la implantació de la recollida porta a
porta a Corbera de Llobregat”, on a banda del sistema porta a porta també s’apunten
altres variants, sobretot per a les urbanitzacions. No ens consta que el govern
municipal hagi fet complementar l’estudi amb la valoració d’altres sistemes que puguin
fer incrementar el percentatge de reciclatge i, alhora, s’adeqüin més a les
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Des de setembre de l’any 2006, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat té implantat el
model de recollida de residus domèstics denominat “residu mínim”, basat
fonamentalment en la diferenciació entre brossa orgànica (FORM) i inorgànica (FIRM),
de forma que l’orgànica es porta a planta de compostatge i la inorgànica a planta de
triatge.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

bc19a092f23b434c8584340948976c9a001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Ajuntament de
Corbera de
Llobregat

Classificador:Certificat -

característiques de l’urbanisme dispers del municipi i als costums i horaris de la
ciutadania.
Al nostre entendre, l’estudi esmentat tampoc no aborda els costos mediambientals de
l’increment dels recorreguts dels vehicles, l’orografia del municipi, els forts pendents i
l’estat de molts carrers, el cost en combustibles i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle,
les condicions de treball dels operaris i els inconvenients que representarà per a la
població (horaris de recollida, espai per a guardar cubells i deixalles, impacte a la via
pública, problema amb els senglars, etc.). Tots aquests aspectes també són de gran
importància i s’haurien de valorar tècnicament abans de prendre una decisió.
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Considerem, per tant, que en una qüestió tan cabdal com aquesta i que afecta de ple
el dia a dia de la població, convindria informar prèviament i exhaustivament a la
ciutadania per, després, donar-li veu i copsar la seva voluntat per co-dissenyar un nou
model de recollida de residus domèstics que, de partida, compti ja amb una implicació
activa i majoritària de la població.
Per tot l’exposat, a proposta del Grup Municipal Força Corbera proposem al Ple
l’adopció dels següents acords,
PRIMER.- Realitzar un procés participatiu per a la definició del nou model de recollida
de residus domèstics al municipi. El procés s’adreçarà al màxim de ciutadans i
ciutadanes possibles, incloent tots els barris i urbanitzacions del municipi per igual, i
és basarà en: la comunicació i informació a la ciutadana a través de les xarxes de
comunicació municipals i també presencialment; en la resolució de qüestions i dubtes
expressats per la ciutadania; i en la recollida de les recomanacions i consideracions
derivades del propi procés.
SEGON.- El procés participatiu culminarà amb una votació oberta a la ciutadania entre
les diverses opcions i/o variants de recollida de residus domèstics, sorgides en el
decurs del procés. El resultat de la consulta s’haurà de veure reflectit en el plec de
condicions de la futura licitació del servei.
TERCER. Fer públic aquests acords a la web municipal i a les xarxes socials de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat i comunicar-ne l’aprovació a les associacions de
veïns, associacions de propietaris i juntes de compensació del municipi.

“Vots a favor: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa
Maria Martin Santiago (FORÇA CORBERA-CP) i José Antonio Andrés Palacios (GiU), Elías Soleño Pasarín (Cs)
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Per al nostre municipi, la implantació del sistema de recollida porta a porta suposarà
pràcticament duplicar el cost del servei, amb el consegüent esforç econòmic per part
de la ciutadania. I, en el cas que el canvi no aconsegueix els seus objectius de
reciclatge i no suposi la millora del servei, serà gairebé impossible de revertir. El canvi
de sistema de recollida de residus té una gran importància perquè hipoteca el futur
econòmic i la prestació de serveis per part de l’Ajuntament.
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Vots en contra: Montserrat Febrero i Piera, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, Cristina Blasquiz i
López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, Xavier Miquel i Pons,
Mònica Estrader i Rodríguez (CUP).
Es rebutja l’acord per majoria absoluta.”

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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Vist i Plau
L'alcalde/ssa, Montserrat Febrero i Piera
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