
MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  CANDIDATURA  D’UNITAT
POPULAR- ALTERNATIVA ECOLOGISTA (CUP-Ae) A L’AJUNTAMENT DE TORTOSA
PER MILLORAR LA RECOLLIDA DE LA BROSSA 

Atès que a les societats  occidentals  la  major  part  de la població practica cada vegada més,  un
consumisme irracional i innecessari. A més a més, molts productes tenen una vida més curta (per
l'obsolescència  programada)  i  que  cada vegada els  productes  es  comercialitzen  amb una major
quantitat de plàstics superflus que cada vegada generen més residus. 

Atès  que  estos  residus  no  desapareixen  per  art  de  màgia,  sinó  que  necessiten  ser  recollits,
transportats i tractats, amb uns costos cada vegada més alts per a les administracions públiques i la
ciutadania. 

Atès que fins ara, des del govern municipal, no s’han realitzat campanyes ni accions destinades a
millorar el percentatge de recollida selectiva, com tampoc existeix una estratègia a mig termini per
encarar el problema. I en tot cas, si han estat realitzades, no han tingut resultats efectius. 

Atès que la brossa no recollida de manera selectiva, genera una major quantitat de perjudicis al
medi ambient. 

Atès que al mes de gener del 2016, el plenari de l’Ajuntament de Tortosa va renovar la seua adhesió
al Pacte d’alcaldes i alcaldesses del Clima i l’Energia, que manifesta un interès manifest pel medi
ambient i per combatre el canvi climàtic. 

Atès que Tortosa no és aliena a aquesta realitat, produint al 2015, 13.900 tones de brossa. El que
suposa 1,12 kg/dia per persona o 410,5 kg/any per persona. 

Atès que Tortosa és amb diferència, el municipi ebrenc que pitjor recicla, situant-se en un 25% la
recollida de manera selectiva, per un 75% de la resta. Situant-se per baix de la mitjana ebrenca
(45%), d’Amposta (48%) o de l’Ametlla (58). 

Atès que este mal percentatge suposa que de les 13.900 tones produïdes només 3.400 tones es van
recollir de manera selectiva, per 10.500 tones sense recollida selectiva o resta. 

Atès,  que cal  sumar a  este  baix percentatge,  que  la  qualitat  del  25% és  molt  baixa,  amb gran
quantitat d’impropis, fet que es penalitza econòmicament. 

Atès que cada tona produïda de resta té un cost de tractament, mentre les fraccions de paper, vidre,
orgànica i plàstic no tenen cap cost per l’Ajuntament de Tortosa.

Atès que el cost per tona de resta fa anys era de 10€/tona, però que este ha anat augmentat fins als
19,5€ del 2015 i 2016. I que al 2017 ja serà de 30€/tona, per arribar als 50€/tona al 2020. 

Atès que cal afegir que cada tona de resta té un cost addicional de 37,18€ pel seu tractament, i que
per tant, quan més tones de resta, més es paga. 
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Atès que les persones expertes en la matèria, coincideixen en situar el preu de la tona de resta molt
per dalt dels 50€ en un futur proper. 

Atès que l’Agència de Residus de Catalunya fixa al PRECAT20 (Programa General de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya 2012-2020), com a objectiu per Catalunya,  el 60% de
matèria recollida selectivament al 2020.
Atès  que  en  els  darrers  anys,  tot  i  aquesta  mala  gestió,  des  del  govern  municipal  s’ha  baixat
repetidament la taxa d'escombraries. Sent esta baixada d’1% el darrer any. 

Atès  que  el  COPATE  disposa  dels  recursos  tècnics  necessaris  per  fiscalitzar  les  empreses
concessionàries, i que té grans resultats de % de recollida selectiva, allà on fa la gestió. 

Atès que el COPATE, mitjançant el seu president Francesc Gas, ha ofert el COPATE per realitzar
aquesta gestió. 

Atès  que Tortosa  aspira  a  convertir-se  en  capital  o  ciutat  de referència  del  territori,  i  a  ser  un
exemple a seguir per la resta del territori.

Atès  que  el  COPATE  considera  de  gran  importància  que  totes  les  poblacions,  i  especialment
Tortosa, es sumen a un gran contracte per la recollida de la brossa a les dues comarques, perquè així
es rebaixaria el cost global del servei. 

Atès que el mateix alcalde, quan era president del Consell Comarcal del Baix Ebre, ja va demanar al
llavors alcalde Joan Sabaté que entrés al contracte del COPATE. 

Atès que la gestió directa dels serveis municipals és més econòmica (estalvi de l’IVA, del benefici
empresarial, aprofitament de recursos propis...). 

Atès que signar un contracte per deu anys, com exigeixen les empreses que gestionen la brossa, és
cedir la sobirania d’un àmbit tant important durant deu anys. Tenint l’exemple de l’actual contracte
prorrogat, que no està adaptat a la realitat actual i genera el mal servei que està patint la ciutat. 

Atès que segons la mateixa Agència de Residus de Catalunya, el sistema del porta a porta és el més
eficient per aconseguir un nivell òptim de recollida selectiva.  I que als municipis on està aplicant-
se, ha funcionat. 

Atès que un canvi tan gran en el model de recollida de la brossa, no es pot utilitzar com a eina
política de desgast, i per tant, necessita un consens polític total.
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Des del grup municipal de la CUP-Ae proposem els següents ACORDS: 

1. Encomanar als serveis tècnics del COPATE l’elaboració d’un pla d’acció per augmentar durant
els propers tres anys de manera significativa el volum de brossa selectiva recollida.

2. Augmentar progressivament el nombre d’illes amb les 5 fraccions.

3. Eliminar progressivament de Tortosa i els pobles els contenidors de resta (grisos) aïllats.

4. Promoure la creació d’agents mediambientals per conscienciar la ciutadania de la importància i
necessitat d’un correcte reciclatge.

5. Realitzar amb estos agents mediambientals campanyes de sensibilització a les escoles i instituts.

6. Realitzar campanyes publicitaris als mitjans locals i del territori.

7. Implicar la policia municipal en l’educació i conscienciació de la ciutadania pel reciclatge.

8.  Mantenir  Tortosa  al  COPATE,  perquè  el  siga  este  organisme  públic  supramunicipal  el  que
fiscalitze i gestione el futur contracte de neteja viària i recollida de brossa.

9. Vincular les futures rebaixes de la taxa d’escombraries a les persones que reciclen correctament.

10.  Treballar i  fer  els  estudis necessaris,  perquè si  en este  contracte no és possible  o no hi ha
voluntat de política de fer-lo, al proper s’opte per una gestió directa des del COPATE

11. Establir com objectiu a llarg termini (màxim 10 anys) instaurar el sistema de porta a porta.
Començant a introduir-lo progressivament en algun dels pobles per a  més endavant introduir-lo a la
ciutat. 

30 de gener de 2017, Tortosa, Catalunya, Països Catalans. 

Signat: 

Xavier Rodríguez
Portaveu CUP-Ae
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