Ple ordinari
15 de desembre 2020
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

13.4.Moció que presenten els regidors no adscrits per millorar la recollida selectiva.
Moció que presenten els regidors no adscrits, abans Grup Municipal d’ERC, Xavier Pascual i
Soriano i Jaume Torras i Roca, al plenari de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per la seva
aprovació, si s’escau.
La gestió dels residus generats per la nostra moderna societat s’ha constituït en un dels
principals reptes per les administracions municipals. En aquests moments ningú posa en dubte
la necessitat de reduir, reutilitzar i reciclar i, tanmateix, cal facilitar a la ciutadania els mitjans per
fer-ho, apropant, si cal, els espais on reciclar aquells productes que no tenen com a destí els
contenidors de colors repartits pels carrers. Tanmateix, cal tenir en compte que una part
important de la ciutadania no disposa de vehicle propi per apropar-se a la deixalleria municipal.
Atès que tenim la certesa que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes comença a estar immers en
la lluita contra el canvi climàtic, els regidors no adscrits, en el seu compromís amb el territori i
en la dita lluita contra el canvi climàtic, base del seu programa electoral i de la seva activitat
com electes, proposem al plenari l’aprovació de dues accions a realitzar durant el primer
trimestre del proper any 2021’, per tal de facilitar el reciclatge a la ciutadania:
1- La creació d’una “Eco-parada” al Mercat Municipal La Sínia. Entenem com “Ecoparada”, un espai on la ciutadania pot dipositar aquells productes que es poden reciclar
i que no tenen com a destí els contenidors de colors: piles, petis electrodomèstics,
bombetes, cartutxos de tòner i altres. Un espai on poder rebre informació de com
reciclar i per què fer-ho, així com què fer per fer un consum responsable, reduint i
reutilitzant.
Atès que al nucli de Ribes no existeix mercat municipal, fora bo utilitzar ensems un
espai municipal en una zona de màxima concurrència.
2- Atès que el servei de recollida selectiva del nostre municipi ja compta amb una
deixalleria mòbil, proposem que aquesta estigui present als mercats ambulants tots els
dimecres a Les Roquetes i tots els divendres a Ribes, localitzada dins l’espai del
mercat i amb personal per informar-ne.
El regidor, Sr. Jaume Torras explica la moció.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels vint-i-un membres que la composen.
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