
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP)
PER A LA MILLORA I AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE

TRASTOS VELLS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Des de fa anys, l'ajuntament ofereix a tots els veïns del nucli urbà un servei
gratuït  per  a  la  recollida  de  trastos  vells,  mobles,  voluminosos  i  altres
andròmines  per  tal  de  facilitar  la  seva  correcta  gestió  i  valorització  com a
residus.  Aquest  servei  s'ofereix  a  la  ciutadania que es  vol  desfer  d'aquesta
tipologia de residus voluminosos, i  que per motius diversos, no disposen de
mitjans per portar-los a la deixalleria municipal. 

Aquest servei es presta de forma concertada, de forma que els usuaris han de
comunicar a l'ajuntament el tipus de residus a lliurar, el domicili i un telèfon de
contacte per tal de que el personal de la brigada municipal ho passi a recollir
per davant de casa, un cop els residus i materials han estat disposats a peu de
carrer.  Actualment però la periodicitat i freqüència d'aquest servei es realitza
de forma quinzenal, els dimarts.

Tot  i  això,  massa  sovint  tothom  pot  veure  que  apareixen  abocaments
incontrolats  i  desbordaments  al  voltant  dels  contenidors  de  la  via  pública,  i
especialment  al  voltant  de  les  àrees  de  contenidors  soterrats  i  les  més
allunyades. 

Aquest  fet,  és  un  greu  problema  ja  que  perjudica  i  empitjora  el  bon  ús  i
funcionament de la recollida selectiva, tant a la ciutadania, ja que li impedeix un
correcte i segur lliurament i  disposició de la brossa als contenidors, com als
serveis de buidat i neteja, ja que dificulta moltíssim les operacions de buidat i
neteja dels contenidors a més d'embrutar i donar una mala imatge a l'entorn on
es produeixen i al poble en general. 

Això ens porta a afirmar i reclamar que cal millorar i ampliar aquest servei de
recollida domiciliari. De fet, i de forma periòdica, gairebé a diari, a primera hora
del matí, des de l'ajuntament s'ordena al personal de la brigada municipal que
passi a recollir els abocaments i desbordaments que apareixen al costat dels
contenidors  amb  l'ajuda  d'un  camió.  D'aquesta  forma  s'intenta  amagar  el
problema sense implantar cap solució. 

Cal doncs, afrontar l'arrel del problema; els abocaments incontrolats, i no des
d'una òptica de com es solucionen, sinó de que cal fer per prevenir-ho i evitar-
los.  Revertir  els esforços i  el  treball  cap a la sensibilització i  conscienciació
ciutadana vers el problema. 



Per això cal millorar la coordinació entre el servei que s'ofereix i el treball que
es desenvolupa, per tal de prevenir i evitar el problema, però sobretot, el deure
de l'administració és informar i explicar obertament i de forma clara a tota la
ciutadania els que cal fer i el que no es pot fer de cap manera. En resum, cal
afrontar  el  problema  (abocaments),  però  des  de  l'òptica  de  la  prevenció,
adaptant el servei (trastos vells) a les capacitats i les demandes. 

Per  això  és  imprescindible  dissenyar  i  planificar  una  campanya  informativa
massiva i de proximitat amb tot tipus d'elements, accions i, si convé, sancions
per tal de informar, sensibilitzar i conscienciar la ciutadania. 

Per  tot  l'exposat,  la  Candidatura  d'Unitat  Popular  proposa  al  Ple  municipal
l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Reconvertir les actuals tasques que ja es realitzen, sense que això
suposi cap inversió ni increment de cap tipus, en l'ampliació i creació d'un nou
servei de recollida de trastos i andròmines, igualment gratuït i sota demanda,
però de caràcter diari.

SEGON. Informar i  difondre detalladament de les condicions del  nou servei
(sol·licitud,  requeriments,  horaris,  disposició,  materials,  etc...)  a  tota  la
ciutadania.

TERCER. Inserir anuncis, de caràcter permanent, sobre el servei de recollida
de trastos vells a tots els mitjans municipals (BIM, pantalla, web, xarxes...) per
tal de difondre el servei i fomentar-ne el seu ús i coneixement.

QUART. Col·locar elements informatius permanents (diferents tipologies segons
ubicació, elements i materials com ara vinils, plafons, oppis...) amb explicació
detallada dels serveis de recollida de trastos i deixalleria municipal a totes les
àrees de contenidors.

CINQUÈ. Executar els presents acords en el termini màxim d'un any des de la

seva aprovació. 

Riudoms, 26 d'octubre de 2016

Pere Campíñez Salas 

Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular


