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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, d'acord amb l'establert a l'article 66,3del 
ROM, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
Aquest dies hem vist una campanya publicitària que tenia com a finalitat augmentar la 
consciència sobre la recollida selectiva, amb el lema «si ets un envàs, on vas?». 
L’administració municipal té l’obligació de posar els mitjans necessaris per fer possible  aquesta 
recollida, i la ciutadania també té la mateixa el deure cívic de col·laborar-hi. A més, en el marc 
del Programa Metropolità de Residus Municipals, el percentatge de recollida selectiva va lligat 
al preu de la taxa metropolitana de residus que es paga a cada municipi. Una bona recollida en 
un municipi determinat, suposa un estalvi en el rebut de l’aigua que paguen els veïns. Gavà, 
per desgràcia, ocupa de manera tradicional els darrers llocs de tot l’àrea metropolitana. 
 
Així, les dades oficials de l’Àrea Metropolitana assenyalen que Gavà ha estat la penúltima 
població d’un total de 33, pel que fa al seu índex de recollida selectiva l’any 2011 (el darrer amb 
dades comparatives disponibles) i s’empitjora la seva posició respecte d’anys anteriors. Així 
mateix, el percentatge de recollida selectiva havia baixat respecte l’any 2010 i se situava, l’any 
2011, per sota del 30%. I encara, aquest 2012, l’índex de recollida segregada ha tornat a 
baixar, i se situa al 27%. Aquestes dades tan baixes, que fa anys que duren, han provocat que 
Gavà porti molts anys pagant recàrrecs a la taxa de residus superiors als municipis veïns; una 
taxa que, des del 2010, no ha parat de créixer, fins a situar-se un 2,4% per sobre de la mitjana 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al proper any 2013. La gestió del govern municipal en 
aquest tema és una demostració més que les polítiques mediambientals o ecologistes semblen 
no ser una prioritat per als grups d’ICV-EUiA i del PSC. Una situació que, a més, perjudica 
directament l’economia de les famílies, pel recàrrec que patim al rebut de l’aigua.  
 
Tot plegat fa evident que cal millorar l’eficiència en la recollida selectiva dels residus urbans de 
la ciutat, per tal que la ciutadania deixi de pagar el rebut de l’aigua més car que la resta de 
poblacions, ja que el baix percentatge d’aquesta recollida selectiva penalitza la factura del rebut 
de l’aigua per l’aplicació d’un recàrrec a la taxa metropolitana de residus. Per aquest motiu, el 
grup que represento fa el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a millorar de forma immediata l’actual baix percentatge de recollida 
selectiva --situat l’any 2011 per sota del 30%-- a través de les següents accions: (a) replantejar 
les actuals ubicacions dels contenidors, més d’acord amb el trànsit veïnal a cada barri; (b) 
augmentar el nombre de contenidors per miler d’habitatns, per facilitar-ne l’ús; (c) incrementar 
la freqüència de la deixalleria mòbil; i (d) posar en marxa de punts verds de recollida segregada 
als mercats municipals. 
 
Gavà, 27 de gener de 2013. 
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