
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC SOBRE RECOLLIDA 
SELECTIVA MERCATS AMBULANTS 

 

VOTACIÓ: la proposta FOU APROVADA PER UNANIMITAT el 31 de maig de 2016 

 

La creixent producció de residus en les societats desenvolupades és un dels principals 
problemes dels municipis. Els sistemes de tractament per gestionar-los generen elevats 
costos econòmics i mediambientals: emissions contaminants a l'aire, contaminació de sòls, 
consums energètics i de recursos.. 

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus 
municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. 

La recollida selectiva va lligada directament al reciclatge, ambdós permeten estalviar 
recursos escassos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de 
matèries primeres verges. 

L'aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que ciutadans, comerços i indústries, 
realitzen d'aquells productes recuperables i que posteriorment l'administració s'encarrega de 
gestionar. 

En aquest sentit, i en l'àmbit general, quan parlem de recollida i reciclatge en tots els seus 
diferents vessants, tenen un paper important els Ajuntaments, és fonamental impulsar la 
recollida selectiva de residus de tal forma que ha de facilitar als ciutadans, comerços i 
industries els mecanismes necessaris per a assolir resultats considerablement bons en la 
recuperació de materials. 

Es considera com a residu qualsevol residu industrial o comercial que, per les seves 
característiques tòxiques o perilloses o per causa del seu grau de concentració, requereix un 
tractament específic i un control periòdic dels seus efectes nocius potencials. Quan parlem 
d'efectes nocius, parlem d'efectes per a la població i per al mateix entorn i medi ambient. 

ATESA  la importància que té pels municipis, tenir un bon Pla de gestió i Prevenció de 
Residus, format per diferents accions a seguir per tal d'aconseguir una millora en la gestió de 
residus, en benefici de tots/es els ciutadans/es 

ATÈS que podem i volem millorar respecte a la brutícia que es genera i s'acumula en l'entorn 
(places i carrers) en acabar la jornada de mercat. 



 

ATÈS que col·laborant amb els paradistes del mercat ambulant, amb una recollida selectiva 
de residus, rebaixarà el cost que té l'Ajuntament en la neteja de carrer i places després de 
cada jornada de mercat. 

El Grup Municipal d'ERC  proposa al Ple l'aprovació dels següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Assolir acord amb els paradistes dels mercats ambulants, per tal d'aconseguir la 
seva col·laboració, referent a la recollida selectiva de residus que es generin cada jornada de 
mercat. 

SEGON.- A l'inici de cada jornada de mercat, es posarà a disposició de cada paradista, 3 
bosses, per separar els diferents tipus de residus, una per paper i cartó, una per plàstic i 
penjadors i una altra per la resta de residus generats. 

TERCER.- Els paradistes hauran d'omplir les bosses al llarg de la jornada, i un cop hagin 
recollit per marxar, deixaran les bosses als contenidors corresponents que seran  instal·lats a 
la plaça. 

QUART.- Passats 6 mesos de la posada en marxa del projecte, es faran les valoracions 
oportunes, i en cas de no obtenir els objectius previstos prendre les mesures necessàries per 
assolir-los. 

 

INTERVENCIONS 

Intervé el regidor Sr. Ferran Rebollo,  ERC per fer-ne l’exposició de motius. 

La regidora Anna Marmol, Som de Castellar-PSC, diu que el mes d’abril ja vam engegar una 
campanya d’educació i sensibilització adreçada a la ciutadania amb l’objectiu d’augmentar la 
quantitat de residus recollits de manera segregada, la iniciativa es va iniciar amb la sortida al 
carrer d’un equip de  quatre agents cívics que estan donant a conèixer la necessitat de 
millorar el reciclatge que es fa a les llars i informar dels diversos serveis de recollida i gestió 
de residus disponibles a la Vila. En aquesta mateixa línia la iniciativa es traslladarà a 
l’activitat del mercat no sedentari dels dissabtes a la plaça del Mirador, de manera que es 
col·locaran uns contenidors de recollida selectiva de fàcil accés pels paradistes i s’utilitzaran 
dos agents cívics de la campanya per conscienciar als paradistes de la necessitat de que 
cada  residu vagi al seu contenidor, així com es podran facilitar bosses pel seu reciclatge. 

El que si que voldria puntualitzar  es que vam parlar de que les bosses no quedessin al mig 
de la plaça, sinó que els paradistes les col·loquessin a dins del que son a els contenidors. 

Es proposa doncs canviar el punt tercer de l’acord introduint-hi aquesta aclariment. 



 

Per Decidim Castellar el regidor  Sr. Jordi Uyà, diu que aquesta és una iniciativa que aprovem 
tot i que ens sorprèn que s’hagi de tractar com un tema específic a regular. La obligatorietat 
tant ètica com normativa de fer una recollida selectiva de residus no és ja una normalitat 
adquirida per tota la ciutadania? Bé, pot ser que no, per desgràcia. Som lents en adquirir 
bons hàbits els humans. Ara bé, un servei de paradistes al mercat, que no és nou d’avui, que 
porta anys instal·lant-se al poble,  resulta que no exerceix la seva obligatorietat ètica ni 
normativa de recollir selectivament les seves deixalles i ara hem de procurar instruir-los en 
aquest fer que hauria de ser normalitat? Esperem que aquest col·lectiu no s’avingui de forma 
voluntària a fer aquesta recollida selectiva. Sinó som del parer que s’hauria d’establir una 
taxa extra a tal efecte de manera que, si més no, els obligui a la butxaca allò que no els dicta 
la consciència. Així doncs, endavant, hi votarem a favor però en cap cas fent reducció de 
taxes ni cap premi addicional a allò que s’ha d’entendre que forma part d’una actuació 
normal de reaprofitament i de respecte al medi ambient. I sobretot, siguem curosos en que 
després, en el procés final, aquesta recollida selectiva sigui real i efectiva. Ahir mateix va 
sortir un informe publicat a La Vanguardia en el que gairebé un 60% de la suposada 
recollida selectiva va a parar a abocadors genèrics que no reciclen ni reaprofiten res. Si 
exigim a tercers hem de ser responsables per complir la finalitat darrera d’aquesta obligació: 
que reciclem de veritat i que res es faci simplement de cara a la galeria. Estem convençuts 
però que aquí a Castellar som del 40% complidors de l’estadística i que ho fem tot amb cura i 
responsabilitat. Així ho volem creure. D’altre manera tot seria una veritable farsa. Cap a una 
normalització doncs d’un reciclatge responsable amb un compromís real de totes les parts. 


