EXP 393/2021

ANUNCI AL PORTAL WEB DE L'AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA
De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb
caràcter previ a l'elaboració del projecte d’Ordenança municipal reguladora de la gestió
dels residus municipals i de la neteja viària de Campins, es recapta l'opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la
futura norma, havent-se aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària que va tenir
lloc el dia 8/11/2021, el text literal és el següent:

«Proposta d'inici de la tramitació per a l’aprovació de l’Ordenança municipal
reguladora de la gestió dels residus municipals i de la neteja viària de Campins
Vista la memòria de l’Alcaldia que posa de manifest la necessitat de regular la gestió dels
residus municipals i de la neteja viària de Campins, pels motius següents:


L’ordenança actual que tenim a Campins estableix només una part de la gestió de
residus, la regulació de la “Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans i domiciliaris”.
Però amb això no n’hi ha prou, ens és necessari ordenar tots els aspectes relacionats
amb la recollida i la gestió de residus en el municipi, sobretot el que té a veure amb
la seva presència a la via pública i en tot el terme municipal.



L’ordenança ha de permetre visualitzar quines són les obligacions de l’ajuntament
respecte al servei públic de recollida i tractament de residus, i també quins són els
drets i les obligacions dels campinencs i campinenques, i de les activitats
econòmiques, esdevenint un contracte social per a un consum responsable,
sostenible i solidari entre tots els que viuen a Campins.



En el moment actual ens cal avançar cap a la “gestió dels residus” entesa des dels
principis de “prevenir, reduir, reutilitzar i reciclar, evitant un consum innecessari,
allargant la vida útil dels béns consumits i un cop aquests han esgotat la seva vida
útil, crear-ne de nous a partir dels bens reciclats.
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Per tant, també cal que l’ordenança defineixi els diferents sistemes de recollida que
pot haver-hi en un futur. Sistemes que ens han de permetre arribar a reduir el màxim
els residus a fi de millorar la qualitat de vida i protegir el medi ambient.



Així mateix l’ordenança ha de ser una eina que permeti primar les bones pràctiques i
denunciar i sancionar les actituds insolidàries i incíviques.



Campins va iniciar en el 2006 la recollida selectiva amb un sistema de recollida
amb contenidors situats en diferents indrets del municipi, per les fraccions de vidre,
paper i cartró, envasos lleugers i matèria orgànica, i uns contenidors per la fracció no
seleccionada, la resta.
La recollida per aquest sistema va permetre que de forma immediata el % de
deixalles que no es seleccionaven es situés en un 36% aproximadament l’any 2007.
Però en anys successius aquest percentatge ha anat augmentant, situant-se en un
56% l’any 2019. En canvi la fracció orgànica ha evolucionat al revés: d’un 33% el
2007 a un 15% el 2019. Les altres fraccions es mantenen gairebé igual.
Ens cal revertir aquestes dades.



Els estudis que s’estan realitzant, ens han de proporcionar orientació sobre quin pot
ser el model òptim de recollida per a Campins. L’ordenança, per tant, ha de
contemplar diverses possibilitats, a fi que pugui tenir un bon recorregut.



Així mateix, l’ordenança fa èmfasi en la neteja i salubritat de la via pública. És una
responsabilitat compartida de l’ajuntament, dels campinencs i campinenques i de les
activitats econòmiques, fer de Campins un municipi net i saludable.

Per l’exposat, i en virtut de la potestat reglamentària i d’autoorganització que li correspon a
aquest Ajuntament, a fi de regular i dotar d’eines suficients i necessàries per a la gestió dels
residus municipals i de la neteja viària del municipi de Campins, es proposa al Ple l’adopció
del següent,
ACORD:
Primer.- Incoar expedient per a la tramitació de l’aprovació de l’Ordenança municipal
reguladora de la gestió dels residus municipals i de la neteja viària del municipi de Campins.
Segon.- Publicar al portal web de l’Ajuntament Consulta pública per recaptar l’opinió dels
ciutadans de Campins, i de les organitzacions representatives pel termini d’un mes.
Tercer.- Traslladar aquest acord a les organitzacions del municipi per tal que puguin
examinar el text i presentar aquelles aportacions, modificacions o al·legacions que considerin
oportunes.»
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Vist l’informe de secretaria i l’esborrany d’Ordenança elaborat.
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Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les
seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini
d’un mes a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web
municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
L’alcaldessa,
M. Immaculada Font Micola
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