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Carles Casellas Ayén, Secretari de l’Ajuntament de la Garriga, en reserva de l’aprovació de
l’acta de la sessió i d’acord amb el que preveu l’article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
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CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2019 i segons consta
a l’esborrany de l’acta, va prendre entre d’altres l’acord següent:
«ÀREA FUNCIONAL: Òrgans col·legiats
IDENTIFICACIÓ
Moció que presenta el grup municipal de la CUP-AMUNT per a la creació d'un servei de
vaixella reutilitzable per a les entitats sense ànim de lucre
El respecte i la preservació del nostre entorn natural i la defensa del nostre terme municipal que,
recordem, és reserva de la Biosfera i té un mosaic agroforestal privilegiat, ha de ser prioritari en
l’acció política del nostre Ajuntament. És per això que des del grup municipal de la CUP de la
Garriga, amb l’adhesió de les següents entitats sense ànim de lucre locals: “la Garriga Societat
Civil”, “Amics del Jazz de la Garriga”, “Saligarda”, “la Bordalla”, ”el Brou del Mestre” i
“Front diabòlic la Garriga” hem cregut pertinent presentar aquesta moció.
Cal que ens comprometem, com a administració pública, a treballar per fer de la Garriga un
poble sostenible ambientalment i respectuós amb el medi ambient.
La responsabilitat del reciclatge sovint recau, únicament, en les usuàries. Creiem que per a una
major eficàcia i per compromís social, la responsabilitat ha de ser compartida amb
l’administració, que ha de facilitar alhora el procés de reciclatge i ha de vetllar per una
prevenció eficaç. En aquest sentit cal apostar per totes aquelles accions encaminades a
l’estratègia de residu zero com a alternativa al model actual.
Treballar per ambientalitzar les festes, les fires, els concerts i els esdeveniments públics, tot
col·laborant amb les entitats, és una eina clau per a reduir els residus plàstics. Així doncs
introduir plats i gots retornables pot ser una bona eina per caminar cap a la desaparició de
coberts de plàstic i envasos no retornables en les festes i actes culturals.
Promoure l’ús de la vaixella retornable des de l’administració ha de ser una eina clau tant en la
sensibilització ciutadana sobre la recollida selectiva i l’estratègia del residu zero com en la
reducció de residus plàstics i el suport a les entitats, les associacions i els col·lectius
socioculturals del poble. La promoció de l’ús de les vaixelles retornables en els esdeveniments
culturals en un municipi com la Garriga, amb fort arrelament del teixit associatiu, és clau.
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És per això que cal impulsar un servei de gestió municipal d’un servei de vaixella i de gots
reutilitzables de titularitat municipal per tal de que en puguin fer ús les entitats, associacions i
els col·lectius socioculturals del poble. Cal formalitzar un servei de lloguer i retorn que
garanteixi que les entitats en puguin fer ús de forma gratuïta a canvi d’una fiança, a retornar
després de la devolució, per garantir-ne el seu retorn i el seu bon ús.
Per totes les raons exposades, el grup municipal de la CUP la Garriga proposa al Ple de
l’Ajuntament de la Garriga l’adopció del següent acord:
Primer. La creació d’un servei de vaixella municipal gestionat a través de la deixalleria
municipal.
Segon. Obrir una partida del pressupost del 2020 per tal d’incorporar-hi les despeses per a la
creació de la vaixella municipal.
Tercer. Establir la normativa d’ús, a través de la comissió de medi ambient i amb la
participació del teixit associatiu garriguenc, de la vaixella municipal per tal de garantir que les
entitats, associacions i col·lectius socioculturals del poble en puguin fer ús a través d’uns preus
que no siguin restrictius.
Quart.- Comunicar a totes les entitats, associacions i col·lectius socioculturals del poble, quan
el servei estigui disponible, que poden fer-ne ús.»
El Ple de l’Ajuntament per 2 vots a favor (CUP-AMUNT), i 15 vots en contra (6
ERC.ACORD-AM, 6 JUNTS, 2 PSC-CP i 1 CS) dels 17 membres assistents, essent 17 els de
dret i de fet de la corporació, desestima la moció.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa.
La Garriga,
Vist i plau,
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