
Proposta de resolució per la realització d'un inventari de punts crítics de recollida 
de residus i neteja als barris 
 
XAVIER MATILLA  AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú, d’acord 
amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta 
corporació 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 

 
La neteja i la recollida de residus ha sigut i segueix sent un dels principals problemes 
pendents de la ciutat. La percepció negativa de la ciutadania envers l'estat de la neteja de 
la ciutat s'ha posat de manifest en vàries enquestes com la publicada per l'OESST (2016) 
o la publicada per la Fundació MINA (2017), també s'ha expressat en reiterades ocasions 
en mitjans de comunicació locals, o bé, via queixes particulars adreçades als diferents 
grups municipals que conformem el consistori. 
 
Aquesta percepció negativa de la ciutadania envers l'estat de neteja de la ciutat es veu 
agreujada en moments concrets del calendari on l'ús de l'espai públic és més intensiu i les 
pautes de consum provoquen un augment de la generació de residus que provoquen un 
augment de la demanada de serveis de neteja. Quant aquests serveis no són suficients, o 
la seva planificació no és l'adequada, provoca l'aparició de punts crítics a l'espai públic 
que tenen una afectació negativa en molts barris de la nostra ciutat. 
 
Tot i que l'Ajuntament de Terrassa ha incrementat de manera considerable el pressupost i 
l'aportació de recursos destinats als serveis de recollida de residus i neteja de la ciutat, 
aquests esforços han resultat insuficients per revertir una tendència negativa que, a part 
de les molèsties evidents i més visibles que ocasiona, també afecta negativament a la 
percepció envers l'espai públic, a la necessària implicació ciutadana per la reducció de 
residus i en general, a l'estat d'ànim dels ciutadans envers la ciutat en què vivim.  
 
La solució als problemes de neteja passa per actuacions de diferent naturalesa com una 
millor dotació i organització dels serveis responsables, per una gestió més eficient per part 
de l’empresa i per un control de l’Ajuntament molt més exhaustiu mitjançant un contracte 
programa. També resulta imprescindible la implicació activa de la ciutadania i fer visible el 
fet que els esforços que tothom porta a terme, arriben a bon port i tenen un resultat positiu 
i visible en l'espai públic. 
 
En els últims anys, han aparegut a la ciutat diferents punts crítics o punts negres que 
presenten problemes persistents d’acumulació o concentració sistemàtica de residus i de 
neteja. L'origen i casuística d'aquests punts crítics respon a varis factors i requereix d'una 
estratègia particular per a cada lloc si es vol trobar una solució definitiva i contribuir de 
manera decidida a revertir la percepció negativa envers la neteja de ciutat.  Aquests punts 
crítics requereixen d'accions temàtiques específiques que han de permetre, també, la 
implicació dels veïns del seu entorn en la seva solució. 
 
Entenem per punt crític o punt negre una localització concreta on de manera persistent es 
coneix l’existència d’alguna problemàtica de neteja, com ara contenidors desbordats, amb 
olor, papereres desbordades o en mal estat, presència de mobles i trastos vells fora de 
l’horari de recollida, etc.. I que la seva localització agreuja la problemàtica, doncs es tracta 



d’un lloc de pas, proper a espais públics o equipaments concorreguts, o bé és una 
molèstia pel veïns del entorn. 
 
Per tal d’abordar aquesta problemàtica de manera integral cal plantejar un conjunt 
d’actuacions que responguin als següents objectius: 
 

 
- Identificar i monitoritzar el punts crítics o punts negres de la nostra ciutat mitjançant 

la seva geolocalització en un mapa. 
 

- Identificar quins factors propis del punt poden estar incidint en la seva situació. 
 

- Identificar quines són les males pràctiques que poden estar generant la situació. 
 

- Dialogar amb veïns/nes i entitats properes al punt per tal de treballar conjuntament 
amb la resolució de la problemàtica. 

 
- Definir un pla d’ accions específiques per als factors detectats com a generadors 

del problema en general i específic de cada punt. 
 
 
ATÈS que la problemàtica envers la neteja de ciutat requereix de més esforços i de nous 
mecanismes que permetin abordar el problema mitjançant nous enfocaments. 
 
ATÈS que l'Ajuntament de Terrassa ha incrementat els recursos destinats als serveis 
responsables de la neteja però ha quedat palès que encara hi ha molta feina per fer, 
proposem al Ple d'aquesta corporació l'adopció dels següents  
 
  

ACORDS: 
 
 
Primer.- Realitzar un inventari de punts crítics o punts negres de neteja o recollida de 
residus a la ciutat que requereixin d'actuacions temàtiques específiques per la seva 
solució. La definició d'aquests punts crítics ha de respondre a llocs on hi ha problemes 
persistents de neteja i/o acumulació de residus i que per la seva localització (al ser llocs 
de pas que impedeixen la correcta mobilitat, la proximitat a equipaments públics 
rellevants, la generació reiterada de molèsties als veïns i al seu entorn mes immediat) 
requereixin d'una estratègia transversal i/o especifica, un seguiment acurat i la implicació 
de la ciutadania en la cerca de solucions. 
 
Segon.- Realitzar un fitxa individual per a cada punt crític de neteja o acumulació de 
residus definit en l'inventari en la qual s'especifiquin els factors que generen la 
problemàtica i les diferents actuacions per la solució de la problemàtica persistent de 
neteja. Aquestes actuacions han de contemplar una visió global del problema i definir una 
estratègia singular per cada lloc que doni resposta a l'origen que l'ocasiona. Ha de 
contemplar accions temàtiques específiques i el seguiment i valoració dels resultats 
obtinguts. 
 
Tercer.- Traslladar el seguiment de les actuacions proposades i la seva revisió a 
l’Associació de veïns, al consell de districte corresponent per tal de consensuar una 
estratègia compartida entre administració i veïns, i a la Taula de Residus de l’Ajuntament 



de Terrassa. 
 
Quart.- Publicar l'inventari i les fitxes d'actuació al portal de dades obertes de l'Ajuntament 
incloent el número de revisions efectuades en cada punt i una valoració numèrica del seu 
estat en el moment de la revisió. 
 
 

 
 

Xavier Matilla Ayala 
Portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú 

A Terrassa, 22 de gener del 2018 
 
 


