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15.2. Moció que presenta el grup municipal Fem Poble - En comú podem per
recuperar la gestió directa del servei de recollida de residus.
És una evidència que com a societat estem arribant molt tard al repte climàtic, tant tard
que potser no arribem i com diuen els moviments ecologistes: no hi ha alternativa, no
hi ha planeta B. En aquest sentit no podem estar tampoc orgullosos com a comarca,
les darreres dades indiquen que el percentatge de recollida selectiva vers els residus
és només d’un 41%, inferior inclús a la mitjana de Catalunya que és d’un 44,77%. Sant
Pere de Ribes destaca per ser el municipi de la comarca que més recollida selectiva
realitza, ara bé, parlem d’un 52,47%, una xifra molt més baixa de la que desitgem.
De moment ens hem salvat de multes de la Unió Europa que hem anat arrossegant
anys anteriors, però la legislació vigent inclou unes xifres de reciclatge de residus
urbans de 55% el 2025, el 60% el 2030 i el 65% el 2035. També s’incloia l’objectiu de
reciclatge per tots els envasos del 65% en 2020 i del 70% el 2030, tot i que l’objectiu
pels plàstics és menys ambiciòs (del 50% i del 55%, respectivament).
En aquest sentit considerem que fa anys que hauríem d’haver donat la volta a aquesta
corba i que anem molt tard en el camí cap a la implantació d’un sistema de selecció de
residus més eficaç i en el treball per a la conscienciació ciutadana per a fer-lo efectiu.
Com a municipi tampoc hem sigut capaços d’explicar i de fer l’autocrítica útil del
perquè tenim aquestes xifres de recollida selectiva.
El servei de gestió de recollida de residus municipals a Sant Pere de Ribes actualment
està derivat a la Mancomunitat Penedès-Garraf, que aquesta té externalitzat el servei
a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en diverses fraccions.
La despesa actual de l’Ajuntament és de 2,95 milions d’euros, segons el pressupostat;
una despesa que s’ha anat incrementant any rere any, des dels 2,2 milions el 2014 fins
la xifra actual. Aquest augment pot haver-se donat degut a l’augment de la població en
els darrers anys, incrementant d’aquesta manera la generació de residus, així com les
sancions rebudes anys anteriors, entre d’altres.
Per la part dels ingressos, gairebé 2,2 milions derivats de les taxes de gestió de resius
cobreixen el 75% del servei. El darrer any el preu de la taxa d’escombraries es va
veure augmentada en un 5% en la majoria de casos i un 8% per comercials de grans
dimensions.
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Malgrat aquests xifres, aquest darrer any hem pogut veure un deteriorament en el
servei de recollida de residus en molts aspectes: contenidors plens d’escombraries
que sobresortien ocupant voreres senceres, que podem anomenar “punts negres”;
neteges insuficients dels contenidors, tant exteriors com interiors; olors desagradables
generades per l’acumulació de residus; presència de paneroles i de porcs senglars en
busca de menjar; i freqüències massa llargues en la recollida en molts indrets del
municipi. Tot això, s’ha vist agreujat en l’augment de temperatures a l’estiu i ha
provocat moltes queixes de veïnes.
En aquest sentit, des de Fem Poble - En Comú Podem ja vam presentar un llistat de
punts negres del municipi:
-

-

A Les Roquetes: Plaça Ramon Mir, cantonada Miquel Servet amb Ortega i
Gasset, cantonada Antoni Gaudi i C/Murillo; C/Sagunt; C/ Miguel Ángel; Pere II
amb Berenguer IV; C/Andalucía.
A Ribes: la Plaça Layret, Cantonada Balmes amb C/Nou, Doctor Marañón,
LLuís Companys.
A les Urbanitzacions com Mas d’en Serra o inclús Mas Alba, on els propis
veïns han posat cartells perquè no es deixin bosses a l’exterior, pels porcs
senglars.

Observant aquestes xifres i els punts febles que s’han detectat, hem d’ampliar els
serveis prestats amb l’atenció que necessiten. S’ha de reforçar la neteja, per evitar la
presència de plagues i animals salvatges; de la mateixa manera s’ha de reforçar la
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freqüència de pas de la recollida en diferents indrets del municipi. Així mateix, cal dotar
de més ubicacions d’ills de contenidors o bé reforçar les actuals, en el cas de no
millorar la freqüència.
Cal reduïr els residus, però alhora fer que la seva recollida sigui efectiva. En aquest
sentit s’ha demostrat que el millor sistema per obtenir un major percentatge de
recicaltge és el sistema de recollida porta a porta. Un exemple: l’Ajuntament de Lleida
ha implementat recentment el porta a porta als barris de Pardinyes i Balafia mitjançant
una prova pilot ha aconseguit passar d’uns percentatges del 30% de recollida selectiva
fins al 70% en pocs mesos. Un model però que comporta moltes dificultats doncs el
canvi cultural i logístic per implementar-ho és molt disruptiu i per tant requereix d’una
bona planificació. Això si, tenint en compte els diferents límits que ens està marcant la
Unió Europea, el camí més clar és plantejar aquest tipus d’alternatives.
Existeixen molts factors a tenir en compte, però no es pot deixar de banda la
inspecció, supervisió i revisió del contracte de l’empresa que gestiona el servei de la
Mancomunitat, doncs justament podria donar-se que no es realitzessin tots els serveis
que haurien de prestar, perquè en cas negatiu podríem estar en una situació de danys
i perjudicis contra la població de Sant Pere de Ribes. Aquesta empresa ja ha estat
sancionada en moltes ocasions en altres ciutats, com Barcelona.
Per tant, això ens fa dubtar massa que les línies de treball realment siguin eficients i
àgils per tal de portar a terme aquests objectius. És per això, que hem de posar sobre
la taula el debat de si la presència del nostre municipi a la Mancomunitat en aquest
servei és l’adequada i si poder realitzar aquesta recollida selectiva amb millor encert
passa per tenir la gestió externalitzada de manera doble.
És per això, que des de Fem Poble - En Comú Podem proposem els següents acords
al Ple de Sant Pere de Ribes:
ACORDS
1. Estudiar la recuperació de la gestió directa dels servei de recollida de residus,
mitjançant una taula de treball amb els diferents grups polítics, acabant així la
relació amb la Mancomunitat en aquesta gestió.
2. Plantejar alternatives que millorin la recollida selectiva, com la recollida porta a
porta al municipi de Sant Pere de Ribes de manera esglaonada, amb una prova
pilot als diferents nuclis i barris de població
3. Revisar i inspeccionar el contracte de la concessió de la Mancomunitat amb les
diferents recollides de fraccions de residus, per tal de veure si s’està complint
en la seva plenitud o si s’està detectant que hi ha manca de prestació de
serveis. En el cas de detecció de serveis no prestats, portar a terme mesures
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sancionadores segons les descrites en el contracte. En aquest sentit
comprovar que el contracte iclou la reposició de contenidors per part de
l’empresa concessionària.
4. Durant el període de transició, revisar la situació dels punts negres al municipi,
per poder reforçar les zones afectades. De la mateixa manera, estudiar la
possibilitat d’ampliar la quantitat de contenidors en les illes o bé crear-ne de
noves per enxamplar el radi d’acció. Reforçar la neteja dels contenidors tant
interna com externa, sobretot en èpoques de més calor, degut als olors
desagradables i la presència de plagues. Reforçar la freqüència de recollida en
èpoques d’estiu, així com els caps de setmana.
Fer arribar els següents acords a la Mancomunitat del Penedès-Garraf, a les
Associacions de comerciants del municipi, als mitjans de comunicació locals i
comarcals i a les Associacions de veïns del municipi. Així mateix fer-los públics a les
xarxes socials de l’Ajuntament.
El regidor Sr. Alejandro Conde Poveda defensa la moció.
Es produeix un debat.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació denega la seva aprovació per
onze vots en contra del PSC-CP. Voten a favor els cinc regidors de Construïm i el
regidor de Fem Poble-ECG. S’absté el regidor de Ciutadans i els dos no adscrits.
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