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 Amb l’advertiment a què fa referència l’article 206 del ROF, el Ple de l’Ajuntament de Rubí, en 
sessió del dia 19 de desembre de 2019,   va adoptar  el següent acord “per majoria absoluta”:   

 

Antecedents o Fets

1. L’Ajuntament de Rubí no disposa d’un pla vigent en relació a la prevenció i gestió dels residus 
municipals. Això fa que, com a ens local, no es realitzi un treball global prou planificat i que, en 
conseqüència, es prestin uns serveis de recollida de residus que poden ser optimitzats i, alhora, els 
resultats de prevenció, de reutilització de productes i de recollides selectives a la ciutat tinguin també 
un considerable marge de millora.

2. Els índexs de recollida selectiva al municipi de Rubí són actualment, en l’any 2019, de l’ordre 
del 38% i, en canvi, a les Directives Europees i en els programes de prevenció i gestió de residus de 
la Generalitat de Catalunya, o del Consell Comarcal del Vallès Occidental, es fixen objectius com el 
d’assolir una mitjana –en els seus respectius territoris- de una recollida selectiva del 65% en l’any 
2025. Per la qual cosa, es posa de manifest la necessitat de realitzar a Rubí un esforç especial per 
arribar a assolir aquests objectius.

3. El Pla Local de Residus 2019-2025 és un document que ha de servir de guia per assolir els 
objectius de prevenció, de reutilització i de reciclatge dels residus municipals de Rubí en l’horitzó 
de l’any 2025.

4. El Pla Local de Residus 2019-2025 consta de tres blocs:

- Bloc I – Diagnosi, realitzat en el període 2015-2016, on a partir de l’anàlisi de diagnosi 
elaborada, de l’estudi i concreció del conjunt de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, 
així com de la proposta d’objectius generals del Pla Local de Residus de Rubí, es van proposar 
les línies estratègiques de treball, les quals s’haurien de desenvolupar mitjançant un conjunt 
d’accions concretes amb la finalitat de portar Rubí a l’escenari visualitzat del 2025.

- Bloc II – Procés participatiu, realitzat en el període 2017-2018, on es van realitzar 7 tallers 
participatius amb les diverses entitats associatives, consells de ciutat, partits polítics i tècnics 
municipals, així com també es va obrir la participació a la ciutadania i, a més, es va comptar 
amb els resultats d’un conjunt d’estudis sobre els graus de participació i valoració dels serveis 
de recollida de residus que es van fer a les activitats econòmiques (comercials i industrials) i 
també a una mostra de 516 llars rubinenques. S’ha fet retorn i s’ha presentat el pla durant el 
2019.

- Bloc III – Pla d’acció i seguiment, realitzat en el període 2018-2019, on a partir dels resultats 
de la Diagnosi i de les aportacions rebudes en el Procés participatiu, es concreta finalment la 
proposta del desplegament del pla en 4 eixos estratègics, 25 línies de treball i 46 accions. 
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Tanmateix aquest bloc proposa el desplegament del conjunt d’actuacions durant la vigència del 
pla i alhora dimensiona els recursos humans i econòmics necessaris, així com realitza una 
previsió de les necessitats en cada anualitat del pla.

5. El Pla Local de Residus concreta els següents objectius generals, objectius que estan 
alineats amb els objectius estratègics del PRECAT20 –Programa General de Prevenció i Gestió 
de Residus i Recursos de Catalunya- i del PREVOC - Pla de Gestió de Residus i Recursos del 
Vallès Occidental 2018-2025-:

1. Potenciar la visió dels residus com a recursos.
2. Reduir la generació de residus a través de l’impuls de la prevenció i de la reutilització. 
3. Incrementar la valorització material del conjunt de residus, des d’una òptica d’economia 

circular i baixa en emissions de carboni.
4. Fomentar la transparència i la sostenibilitat econòmica en la gestió dels residus
5. Assolir el 60% de recollida selectiva neta el 2025 i contribuir a assolir el 65% a tota 

Catalunya.
6. Millorar els serveis de gestió de residus municipals, tenint en compte criteris mediambientals 

i socials, adaptant-se a les necessitats generals de la ciutadania.
7. Cercar la participació activa i la corresponsabilitat entre la ciutadania, entitats i teixit 

comercial, a favor del medi ambient, la reducció dels impactes associats a la gestió dels 
residus i a l’ús responsable dels recursos.

6. En el document es detallen les accions per a cadascuna de les línies estratègiques i línies 
de treball, amb la seva fitxa corresponent, on s’indica per a cadascuna d’ells:

 Justificació 
 Agents implicats
 Valoració econòmica
 Indicadors
 Repercussió

Fonaments de dret

1. D’acord amb el punt 3 de l’article 6 - Planificació de la gestió dels residus- del Decret Legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, “Les accions 
a què fa referència l'apartat 1, en l'ordre jeràrquic establert, tenen el caràcter de prioritàries en la 
política ambiental de la Generalitat i de les entitats locals en aquesta matèria i s'han de concretar en 
els plans i programes corresponents.”

2. D’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

3. D’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Vista la proposta d’acord al Ple de la coordinadora de l’Àrea de Sostenibilitat i Serveis Municipals i 
del regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal de data 9 de desembre de 
2019, informe tècnic de data 15 de novembre de 2019 i informe jurídic de data 9 de desembre de 
2019 que consten a l’expedient.

Per tot això, 
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S’ACORDA:

1. Aprovar inicialment el Pla Local de Residus per al període 2019-2025.

2. Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província (BOPB) i a la 
seu electrònica, als efectes d’examinar-lo i formular al·legacions.

3. Donar trasllat d’aquest acord als Serveis municipals interessats.
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La secretària
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L'alcaldessa,
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