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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 
Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 
del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal 
ordinari, en base als següents 
 
Antecedents 
 
En el passat ple de 27 de febrer vam fer un prec que tenia com a finalitat millorar el percentatge de 
recollida selectiva. Aquesta millora tenia dues intencions: augmentar la recollida i de retruc 
rebaixar la taxa de residus  aplicada a la ciutadania que es cobra al rebut de l'aigua. No repetirem 
l'argumentació que sustentava aquella demanda. Només recordarem que les propostes per 
incrementar  la recollida segregada van ser bandejades d'una manera que no aportava cap 
novetat, ans al contrari.  
 
Per això, de nou, en acabar l’any, dels 33 municipis de l’àrea metropolitana, Gavà segueix sent la 
tercera ciutat per la cua en reciclatge, i això té un impacte directe en els impostos que paguem els 
ciutadans, situació que s’agreujarà  en el futur perquè ja s’ha anunciat que els municipis que 
menys reciclen hauran de pagar molt més. 
 
 
Per la qual cosa formulem el següent  
 
Prec 
 
Què prengui mesures més eficients per tal de fer augmentar la recollida selectiva i la segregació 
de les fraccions orgànica i reciclable, tenint en compte el nostre prec anterior del mes de febrer, i 
per tant s’implantin els punts verds que es van licitar fa pocs mesos, que es dotin els mercats i 
supermercats de la ciutat de minideixalleries, i que s’implanti la recollida segregada en aquells 
barris de la ciutat on la recollida d’escombraries es fa porta a porta (Illa de Vianants i voltants). 
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