PROPOSTA FORMULADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER
VILASSAR, BABORD, PSC I CIUTADANS PER A LA CONSTITUCIÓ, AMB
CARÀCTER TEMPORAL, DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A L’ELABORACIÓ
DEL NOU CONTRACTE DE GESTIÓ DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I LES
ORDENANCES VINCULADES (FISCAL I REGULADORA)
Millorar l’eficiència de la recollida selectiva de residus municipals és, cada cop més,
una necessitat, no tant sols per les disposicions de la Directiva 2008/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre, que estableixen com objectiu
a complir abans de l’any 2020, un mínim del 50% global (en pes) de la preparació
per a la reutilització i el reciclatge de les fraccions residuals recuperables, sinó també
com una actuació urgent que permeti disminuir els impactes negatius que sobre el
medi ambient origina la incorrecta gestió de la brossa.
Atenent aquesta necessitat, la Generalitat de Catalunya publicà el Reial Decret
210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20), que assenyala, en el seu punt 6, els
objectius prioritaris en la prevenció i gestió de residus per l’any 2020, essent, pel que
fa a la gestió municipal, els següents:

•

Incrementar la preparació per a la reutilització més la valorització
material fins al 55% dels residus municipals generats per les fraccions
de paper, vidre, metall, plàstic, bio residus i altres fraccions reciclables.

•

Incrementar la valorització global fins al 70% dels residus municipals.

•

Incrementar el tractament previ de la fracció resta fins al 100% de la
fracció resta generada.

En el cas de Vilassar de Mar el servei de recollida gestió dels residus s’està prestant
a partir d’un contracte iniciat al març del 2003 i, desprès de diverses pròrrogues i
modificacions, tenia prevista la seva finalització el passat 30 d’abril de 2019.
El passat dia 18 d’abril de 2019 el Ple municipal va aprovar una pròrroga de 9 mesos
del Contracte de gestió de serveis de recollida de residus urbans i de neteja de la via

pública “per no haver estat possible la tramitació d’un nou expedient de
contractació”. Aquesta pròrroga finalitza el proper dia 31 de gener de 2020.
Per altra banda, amb les dades disponibles de l’Agencia de Residus de Catalunya,
es pot comprovar que els resultats de recollida selectiva a Vilassar de Mar resten
lluny de tenir una tendència a la millora, ans al contrari, la realitat és que el
percentatge de recollida selectiva ha anat empitjorant gradualment, essent el resultat
del 2018 el pitjor dels darrers 5 anys.
Per altra banda el Contracte de serveis conjunt de recollida de residus i neteja viaria
és el de major quantia de l’Ajuntament, prop de 2,5 milions d’euros.
Afegir també que a l’equip de govern de l’anterior mandat, i que ara te continuïtat, li
observem una limitada diligència i ambició per afrontar la tasca de l’elaboració del
plec de condicions que haurà de regir el nou contracte que tindrà un important
impacte en la realitat del nostre poble i en el futur de l’entorn ambiental.
Ens trobem, doncs, hores d’ara, amb un contracte esgotat, un sistema de gestió que
no assoleix els resultats que ja exigeixen les normatives, el contracte de serveis més
costós de l’ajuntament, un horitzó normatiu cada cop més exigent en aquest àmbit i
una actitud del govern municipal dubitativa i poc diligent.
Els grups municipals signants d’aquesta proposta de resolució, en base a les
consideracions exposades, manifestem la nostra disposició a promoure un marc
col·laboratiu i de diàleg per assolir els millors resultats en aquest procés de
contractació.
En aquest sentit manifestem la nostra coincidència en diversos aspectes del
contingut que hauria de tenir el nou contracte, i la nostra disposició a col·laborar
perquè hi siguin incorporats de manera efectiva en les condicions del servei els eixos
següents:

•

Assoliment dels objectius de recollida selectiva tan quantitatius i
qualitatius marcats per les normatives actuals i les previsibles en el
futur.

•

Dotar-nos d’un sistema que minimitzi les molèsties en la operativa del
servei (sorolls, alteracions transit, olors…).

•

Incorporar en els procediments i obligacions dels serveis prestats
mecanismes de transparència i seguiment dels objectius establerts.

•

Incorporar en el contracte uns criteris d’abordatge integral per la
minimització i l’òptim tractament dels residus i la millora ambiental.

•

Que les característiques del nou contracte generin una fiscalitat justa,
equitativa i sostenible promovent la racionalització de la despesa per
habitant d’acord amb experiències comparables.

•

Incorporació de criteris d’eficiència en el model de contractació,
fomentant la cooperació en els resultats mitjançant formules de
bonificació i penalització en funció dels èxits.

•

També, considerem convenient comptar per a les tasques de preparació
i elaboració dels aspectes tècnics de l’al·ludit plec de condicions i
contracte, d’un suport tècnic expert d’assessorament extern.

Per a l’assoliment d’aquest objectiu de treball conjunt i col·laboratiu, els grups
municipals sotasignats proposem al Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar que
adopti el següent ACORD:
En base al que disposen els articles 48, 58 i 60 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i al que
preveu l’article 57 del Reglament d’Organització Municipal de l’Ajuntament de
Vilassar de Mar, la constitució, amb caràcter temporal, de la Comissió d’Estudi
per l’elaboració del nou contracte de gestió de residus, neteja viaria i les
ordenances vinculades (fiscal i reguladora), amb les següents condicions i/o
característiques:
a. La Comissió d’Estudi per l’elaboració del nou contracte de gestió de residus,
neteja viaria i les ordenances vinculades (fiscal i reguladora), es constitueix

per un període limitat de sis mesos i amb l’objectiu de portar a terme els
treballs, les aportacions i indicacions necessàries per a l’elaboració del plec
de condicions que ha de regir el procés de contractació del servei de gestió
de residus i neteja viaria i també l’elaboració de les ordenances fiscals
vinculades (fiscal i reguladora).
b. En tot cas la Comissió s’extingirà en el moment de fer lliurament del seus
treballs al Plenari, d’acord amb l’article 57.2 del ROM.
c. Els portaveus de cadascun dels grups municipals proposaran a l’Alcalde els
noms de fins a dos regidores i regidors com a membres de la Comissió, en el
termini de deu dies comptats a partir d’aquest l’acord, de conformitat amb
l’article 59.c del ROM; en les votacions s’aplicarà el sistema de vot ponderat
(Art.58.3 text refós).
d. L’Alcalde haurà de nomenar els membres de la comissió en un termini de deu
dies comptats des de la data de finalització del termini de proposta esmentada
e. en el punt anterior, d’acord amb el que estableix l’article 59.d del ROM.
f. Les sessions de la Comissió seran mensuals i es podran convocar reunions
extraordinàries per decisió del seu president o a petició d’una cinquena part
dels seus membres, tal com disposa l’article 61.2 del ROM.
g. En el termini de 10 dies de l’adopció d’aquest acord es nomenarà, entre el
personal de la corporació, la persona que exercirà les funcions de secretària o
secretari de la Comissió, d’acord amb les indicacions de l’article 61.5 del
ROM.
h. La Comissió d’estudi per el nou contracte de gestió de residus, neteja viaria i
les ordenances fiscals vinculades (fiscal i reguladora), tal com estableix
l’article 62.1 del ROM podrà requerir la presència d’experts externs a
l’ajuntament i d’agents socials, als efectes de poder comptar amb la seves
aportacions relacionades amb l’objecte dels treballs de la Comissió.

