D’acord amb el que disposa el Reglament d’Organització Municipal (ROM) de l’Ajuntament d’Argentona,
el Sr. Pep Masó i Nogueras com a membre del grup municipal de tots per ARGENTONA presenta per
al seu debat i votació en el proper Ple Municipal la següent

MOCIÓ
relativa a

L’ampliació de la recollida selectiva Porta per Porta als veïnats del Cros, les
Ginesteres, can Raimí, can Cabot i can Ribosa
És conegut i reconegut que el sistema de recollida selectiva de residus Porta per Porta que s’aplica al
nucli urbà d’Argentona i al veïnat de Madà és un model d’èxit. Així ho demostren els resultats que
s’obtenen i que, de tant en tant, publica l’Ajuntament, tot i que les dades d’aquests resultats no es
mostren amb la freqüència i detall que correspondria per a seguir incentivant el reciclatge.
És conegut que la pràctica totalitat dels grups municipals que conformen aquest Consistori consideren
que, per seguir millorant els resultats de recollida selectiva, s’ha d’ampliar el Porta a Porta a la resta de
veïnats argentonins que no gaudeixen d’aquest servei. Així ho van manifestar en publicacions i debats
de les darreres eleccions municipals o ho van fer constar explícitament en el seu programa electoral.
Atès que la darrera licitació del servei de recollida d’escombraries i neteja viària ja contemplava
l’ampliació del servei PaP a tot el municipi a cost zero.
Atès que en el Ple Corporatiu del 7 d’abril de 2014 va ser aprovada per unanimitat una moció
presentada per tots per ARGENTONA on s’acordava que “a partir de la nova adjudicació s’iniciï un
ferm procés i campanya de sensibilització amb els veïns de les zones esmentades per tal que es pugui
iniciar, en el termini més curt possible, la recollida amb el sistema PaP en les millors garanties”.
Atès que l’adjudicació del nou servei ja fa molts mesos que es va fer sense que s’hagi donat
compliment a l’acord del Ple que s’acaba d’esmentar.
Atès que el grup municipal de la CUP ha difós a les xarxes socials comentaris sobre l’ampliació del PaP,
sense definir ni concretar res més enllà del lema “passos valents que comencen ara”. Una frase tan
bonica com inexacta, ja que el pas valent va ser fet fa més de 10 anys. Certament, passos posteriors
han anat ajustant el sistema però ja eren fets en camí trillat, i més trillat que ningú se’l trobarà el
govern liderat per la CUP.
Atès que en declaracions del juliol passat —a la revista municipal Cap de Creus i al diari El PuntAvui— la Regidora de Medi Ambient proposa començar un procés participatiu i pedagògic sobre el PaP
al veïnat del Cros però... quan s’hagin acabat les obres del Pla de Barris ( ? ) i després proposa seguir a
les urbanitzacions però... amb un horitzó de posada en funcionament del servei per a... “finals d’aquest
primer mandat” ( ! )

El grup de tots per ARGENTONA entén que:
 Els habitants del Veïnat del Cros i de les urbanitzacions han de rebre el mateix servei de qualitat en
la recollida d’escombraries que els del nucli urbà i Madà.
 També han de poder-se acollir al sistema de pagament per generació de la taxa d’escombraries en
les mateixes condicions que la resta d’argentonins.
 La millora dels resultats de la recollida selectiva argentonina no pot ser sotmesa a més dilacions ja
que l’esforç en la separació dels residus que porten a terme els habitants del sector PaP des de fa
onze anys, queda extremadament diluït pels abocaments a dojo que es produeixen a les àrees de
contenidors dels sectors no PaP (i també a l’Àrea d’Emergència del carrer Bellavista). D’uns resultats
estimats al sector PaP a l’entorn d’un 85-90% de recollida selectiva, els resultats globals a
Argentona retrocedeixen a un 67% (2012) degut a la poca separació que es produeix als sectors de
recollida amb contenidors.
 En la seva gran majoria, els veïns del sector no PaP coneixen els procediments bàsics per fer la
correcta separació dels seus residus en origen, ho facin o no. Aquesta informació l’han rebuda en
les diverses campanyes informatives —i als debats associats— que s’han plantejat al municipi,
n’estiguessin afectats directament o no. Així mateix han rebut informació de campanyes d’abast
general promogudes per la Generalitat en mitjans de gran difusió com la de l’“envàs on vas?”.
 Molts veïns del sector no PaP fa temps que estan esperant poder deixar les seves fraccions a la
porta de casa i no haver-se de desplaçar fins als contenidors amb la brossa. Altres argentonins,
potser menys predisposats, també fa temps que saben que el PaP s’acabarà aplicant al seu veïnat.
 Creiem que les campanyes informatives per a la millora de la recollida selectiva són tan importants
que cada any se n’hauria de plantejar una. Mai s’ha de baixar la guàrdia perquè cada petit
relaxament en el sistema produeix una reculada en els resultats.
 No creiem que per a l’ampliació del Porta per Porta a tot el municipi s’hagin de plantejar campanyes
de sofisticada i paternalista pedagogia perquè, com hem dit, els veïns saben bàsicament el què
s’ha de fer. Un percentatge important està esperant el Som-hi! i que comenci el Porta per Porta,
per posar-s’hi, per fer-ho bé i sentir-se orgullós del que fa i del sistema.
 El que cal és tenir clar que es vol tirar realment endavant aquest tema, consultar les pautes amb
l’empresa concessionària del servei i amb els tècnics municipals, dotar aquests darrers del suport
tècnic i humà que necessitin per començar la campanya... i començar-la! I ser al seu costat, a totes,
perquè problemes, raons i alguns imprevistos, sempre n’hi hauran. Ells s’hi deixaran la pell, els
polítics haurem de fer-los costat i no deixar que es sentin sols, i tot funcionarà.
 Argentona no pot esperar al final d’aquest mandat per assolir la recollida Porta per Porta a tot el
municipi. És important i molt, i tot és a punt. Només cal la voluntat política real. No volíem
transformar la realitat? Doncs fem-ho.

Per tot l’exposat es proposa al Ple Corporatiu de l’Ajuntament d’Argentona l’adopció dels següents
acords:
Primer: Que es faci informació d’aquí a final d’any de la posada en marxa del sistema porta per porta
al veïnat del Cros i a les urbanitzacions.

Segon: Que l’1 de gener de 2016 sigui efectiva la implantació del sistema de recollida selectiva porta
per porta al veïnat del Cros i a les urbanitzacions.
Tercer: Que l’1 de gener d 2016 entri en vigor la modificació de l’Ordenança Fiscal de Residus on
s’incloguin els nous nuclis PaP al sistema de pagament per generació de la Taxa municipal de residus.

tots per ARGENTONA es predisposa a col·laborar i a exercir totes les accions necessàries que li siguin
encomanades des del govern per al desenvolupament i la consecució dels acords que es proposen.

Pep Masó Nogueras
Grup Municipal de tots per ARGENTONA

Argentona, 27 d’agost de 2015

