Presentació
35 Ajuntaments del Bages i del Moianès,
amb una població total de 180.000 habitants, són la base del Consorci del
Bages per a la gestió de residus, una
institució de titularitat pública, dedicada a la recollida, gestió i prevenció de
residus.
Estem situats al Parc ambiental de Bufalvent i gestionem, per compte dels
Ajuntaments, serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament
de residus municipals i fomentem
l’educació i la comunicació ambientals.
El govern del Consorci està format
per un President, un Consell plenari,
una Comissió executiva i un Gerent. El
President ostenta la representació del
Consorci i presideix el Consell plenari,
òrgan suprem de deliberació i decisió, format per representants de tots
el municipis consorciats. D’entre els
membres del Consell surten escollits
els vuit representants de la Comissió
executiva, que es reuneix mensualment per a la gestió i administració del
Consorci. El Gerent és el responsable
d’executar i fer complir les decisions
dels òrgans de govern.”
Totalment compromesos amb la transparència, en aquesta memòria trobareu un repàs a les xifres i als fets més
destacats de l’any 2019, des de les
tones tractades o l’índex de selectiva,
fins als principals projectes que estem
liderant per construir un territori més
sostenible.

Àmbit geogràfic
Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
El Pont de Vilomara i R.
Fonollosa
Gaià
L’Estany
Manresa
Marganell
Moià

Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Mura
Navarcles
Navàs
Rajadell
Sallent
St Feliu Sassserra
St Fruitós de Bages
St Joan de Vilatorrada
St Mateu de Bages
St Salvador de Guardiola
St Vicenç de Castellet
Sta Maria d’Oló
Santpedor
Súria
Talamanca

35 municipis
del Bages
i del Moianès

President
Valentí Junyent- alcalde de Manresa

Consell Plenari
Representants de tots els Ajuntaments consorciats

Comissió executiva
Representants Consell Comarcal del Bages:
Estefania Torrente (Presidenta)
Joan Zapata (Vocal)
Representants Ajuntament de Manresa:
Pol Huguet (Vicepresident)
Josep Gili (Vocal)
Representants municipis més de 5.000 habitants:
Oriol Ribalta- Ajuntament de Sallent (Vocal)
Xavier Codina - Ajuntament de Santpedor (Vocal)
Representants municipis menys de 5.000 habitants:
Joan Carles Lluch - Ajuntament de Rajadell (Vocal)
Enric Campàs - Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort (Vocal)

Gerent
Ricard Jorba
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La gràfica dels municipis amb sistems d’alt rendiment inclou el promig de dades de tots els municipis consorciats que fan la recollida porta a porta i el promig de
recollida dels 3 municipis que tenen contenidors tancats (en el cas del nucli de Balsareny, s’incorpora al projecte el mes de juny de 2019).

EVOLUCIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS ALS MUNICIPIS CONSORCIATS
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Recollida selectiva (inclou deixalleries)

Aportacions dipòsit controlat de residus

Fets més rellevants
Nova fase del dipòsit,
que compleix 20 anys

El dipòsit controlat de residus arriba als 20 anys d’existència amb 1,6
milions de tones de residus acumulades en una superfície total de
90.000 metres quadrats. En aquests
moments s’està omplint la fase VII
del dipòsit i ja s’ha habilitat la VIII per
quan calgui obrir-la: 7.700 metres
quadrats de superfície, 1,4 milions
d’euros d’inversió i una excavació de
més de 90.000 metres cúbics.

Continuem batent rècords
en recollida selectiva
Un any més, els municipis consorciats van continuar augmentant la
recollida de les diferents fraccions de
selectiva.
El dia 25 de novembre de 2019, ja
havia entrat al Parc Ambiental de Bufalvent la mateixa quantitat d’envasos
que durant tot el 2018. El dia 5 de
desembre, va ser el torn del vidre. El
dia 8 de desembre, de l’orgànica. I el
dia 10, ja havia entrat el mateix paper
que en tot l’any anterior.

Tots els residus recollits
a la Transèquia
es van poder reciclar

Espais de magatzem
a les deixalleries
per a la reutilització social

Nous espais d’emmagatzematge en
diverses deixalleries de la xarxa del
Consorci per guardar els objectes
en bon estat que hi arriben i que es
poden destinar al projecte de reutilització social. Aquest projecte, que
es va iniciar el 2015, dona a entitats
de caràcter social i a Serveis Socials
d’Ajuntaments objectes de primera
necessitat que arriben a les deixalleries en bon estat per tal d’ajudar famílies amb pocs recursos.

Jornada sobre fertilització
orgànica amb compost
El Parc ambiental de Bufalvent va
acollir una jornada sobre fertilització
orgànica amb compost, organitzada
per la Generalitat amb motiu de la
Setmana internacional del compost
2019. Hi van participar una seixantena de persones, fent ple total al
màxim aforament previst. Es van fer
xerrades, tallers, taules de treball i visites per descobrir què és el compost
i quins usos pot tenir.

Energèticament sostenibles
amb el motor de biogàs
El Consorci del Bages per a la gestió de residus va participar per 5è any
consecutiu a la Transèquia, instal·lant
i gestionant àrees de recollida de
deixalles al llarg del recorregut. en
total, es van recollir 861 kg de residus
i, per segon any, el 100% van poder
ser reciclats.

Durant el primer any de funcionament, el motor de biogàs del Parc ambiental de Bufalvent ha produït 3.211
Mwh, que cobreixen amb escreix les
necessitats del Parc. L’energia es produeix a partir dels gasos que surten de
la descomposició de la matèria orgànica al dipòsit controlat de residus.

El present

El futur immediat

Consolidació del projecte
de contenidors tancats

Planta de tractament
de la fracció resta

Trobar una alternativa al porta a porta que permeti als
Ajuntaments triar el model de recollida més adequat
al seu municipi. Aquest era l’objectiu de la prova pilot
que vam posar en marxa a Rajadell, Balsareny i Sant
Fruitós de Bages: contenidors d’orgànica amb identificació d’usuari i de resta amb identificació i que, a més,
només s’obren un dia a la setmana.
El novembre va fer un any de l’inici d’aquest projecte
i les xifres, que superen les expectatives, són clares: la
selectiva s’ha triplicat i arriba al 80%, l’orgànica gairebé
s’ha quadriplicat i la fracció resta queda reduïda a un
20% del total de residus que es recullen.

La Generalitat ha aprovat oficialment la subvenció de
10,5 milions d’euros que permetrà construir la planta
de tractament de la fracció resta al Parc ambiental de
Bufalvent, que ha d’entrar en funcionament el 2022.
La normativa marca que als dipòsits controlats (abocadors) només s’hi poden dipositar residus prèviament
tractats per minimitzar al màxim els efectes nocius
que poden tenir sobre el medi ambient.
A la nova planta, els residus passaran un procés de bioassecat i bioestabilització que reduirà de forma evident
el seu volum. A més, quan arribin al dipòsit controlat de residus s’evitarà la generació de biogàs, un dels
responsables del canvi climàtic que es genera per la
descomposició dels residus orgànics que no han estat
adequadament separats i que arriben al dipòsit.

Educació ambiental curs 18-19
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persones a les activitats de l’Aula Ambiental
activitats realitzades: tallers, visites, xerrades,
assessoraments, préstecs...
escoles, instituts i altres entitats que han participat a les activitats de l’Aula ambiental
nens i nens a les activitats de La mòbil va a
l’escola
activitats realitzades de La mòbil va a l’escola i
988 entrades de residus

Comunicació
- Campanya anual #somsuperpoderos@s
- Enviament mensual de butlletins electrònics
- 3.600 seguidors a xarxes socials i nou perfil a Instagram
- Nou catàleg de serveis
- 80 impactes als mitjans de comunicació
- Participació a la Fira Ecoviure
- Ponències en diverses jornades especialitzades
- Calendari de sobretaula i deixalleries mòbils
- Una cinquantena de noves notícies al web

Equip

10
Personal tècnic
i administratiu

16
Producció i manteniment tractaments
(gestió directa)

24

26

Recollida selectiva
Vidre-Paper-Envasos
(externalitzat)

Servei deixalleries
(externalitzat)

Balanç econòmic 2019

Inversió
19,3%

Personal
10,8%

PER SERVEI

PER CAPÍTOL

DESPESES: 10.807.824,20 euros
Altres
8,1%

Recollides
45,4%
Tractament
46,5%

Serveis i béns corrents
69,9%

SIGs i venda
de materials i
energia
24,4%
Ens
no consorciats
10,8%

Ens
consorciats
64,8%

ENDEUTAMENT: 0 euros

PER SERVEI

PER CAPÍTOL

INGRESSOS: 10.601.082,10 euros
Altres
8,8%

Tractament
51,3%

Recollides
39,9%

Parc Ambiental de Bufalvent
Carretera Pont de Vilomara km 2,6
Manresa
T. 93 743 34 07
www.consorcidelbages.cat
consorcidelbages@consorcidelbages.cat
consorcidelbages

@consorcibages

@consorcidelbages
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