
 

MOCIÓ QUE PRESENTA MOLLET EN COMÚ EN RELACIÓ A CREAR UNA COMISSIÓ 

MUNICIPAL PER A L’ANÀLISI I DEBAT SOBRE EL MODEL DE RECOLLIDA i GESTIÓ DE 

RESIDUS A LA NOSTRA CIUTAT 

Per a 2020, tant la Unió Europea com la Generalitat de Catalunya, han establert uns 

objectius de recollida selectiva, que són entre el 50 i el 60% delts totals dels residus. A 

Mollet, l’any 2019 estàvem en el 40% de recollida selectiva, del total. 

L’emergència climàtica és un fet, i amb la Declaració Institucional ens hem compromès 

a treballar-hi, i els residus són una part important en aquest total d’àmbits a tractar. 

Atès que en el darrer ple de febrer, l’Ajuntament, amb el suport de tots els grups 

municipals, vam aprovar sol·licitar un fons d’ajut econòmic a Europa per a compra 

pública d’innovació en matèria de recollida selectiva de residus municipals.  

Atès que s’ha rebut fa poc, per part de la ciutadania l’impacte de l’increment en el 

rebut d’aigua i escombraries, aprovat a les darreres ordenances fiscals,  i ha constatat 

que cal més transparència i informació al voltant d’aquest tribut i del servei. 

Atès que en fa uns anys es va crear la comissió municipal per la gestió de l’aigua, on es 

van integrar els grups municipals i algunes entitats de la ciutat, i va servir per analitzar 

la documentació i les dades del servei, així com debatre al voltant dels diferents 

models, pot ser molt positiu fer el mateix amb l’àmbit dels residus, tot planificant 

millor les reunions i les accions. 

És per tot això que es proposa que el Ple adopti els següents  

ACORDS:  

Primer.- Crear una comissió municipal per analitzar i debatre sobre el model de 

recollida i gestió de residus  a la nostra ciutat.  

Segon.- Integrar en aquesta comissió als diferents grups municipals amb representació 

a l’Ajuntament, entitats i moviments a l’entorn d’aquest àmbit, així com d’altres 

associacions o persones coneixedores de la matèria. 

 

Mollet del Vallès, 3  de juny de 2020 


