
 

PROPOSTA DE MOCIÓ RECOLLIDA PORTA A PORTA 

 
Artés recicla al voltant del 25% dels residus que genera (mitjana per sota de la comarca del 
Bages i de Catalunya). Segons les directives europees, en els propers anys haurem de reciclar 
un percentatge cada cop més elevat de les diferents fraccions.  Per altra banda el cost 
ecològic de mantenir l’actual model és cada cop major i el cost econòmic d’enviar productes a 
l’abocador és cada cop més gran també. 

Fa uns mesos que els diferents grups municipals amb representació a l’Ajuntament estan 
treballant per realitzar un canvi en el model de recollida selectiva, apostant per un sistema més 
respectuós amb el medi ambient i amb les directrius europees. 

En un primer moment es realitzà un estudi de la Diputació de Barcelona, amb el suport de 
tècnics de l’Agència de Residus Catalana  Més tard s’encarregà el projecte a l’empresa 
Ambiens. L’anàlisi realitzat per ambdós veu possible la implantació del sistema de recollida 
selectiva Porta a Porta, tant a nivell geogràfic com econòmic. 

Actualment el contracte de servei  es troba en pròrroga així que l’aposta que prengui el 
consistori serà vàlida pels propers anys. 

Des de les formacions polítiques GUA-AM, PPA-PM i CUP, entenem que la gestió dels residus 
municipals és un tema de cabdal importància. Apostem perquè les accions municipals 
tendeixin a contaminar menys i a ésser més respectuoses amb el medi ambient, i així queda 
reflectit en els nostres programes electorals.  El sistema actual de què disposem aconsegueix 
uns resultats molt per sota del recomanat i res fa preveure que una alternativa optativa 
maquillada aconsegueixi resultats notables.  

És per això que proposem: 

1) Que totes les forces polítiques segueixin participant en la Comissió de Recollida 
Selectiva, conjuntament amb els representants de l’empresa Ambiens. 

2) Que les xerrades informatives de la Comissió de Recollida Selectiva s’obrin no només 
als representants dels blocs de pisos i el comerç sinó que es facin extensibles a més 
actors socials. 

3) Consultar sobre l’existència d’alguna alternativa real al sistema de recollida selectiva 
porta a porta que ofereixi un nivell de reciclatge del 70% com a mínim i amb uns 
costos similars. 

4) En el cas que el punt tres sigui afirmatiu, donar la darrera paraula a la ciutadania, en 
una consulta popular el resultat de la qual determini el sistema escollit. 

5) Donar a conèixer a la ciutadania els acords presos en aquest Ple mitjançant totes les 
vies possibles.  

 

Artés, 13 de juny de 2013 


