
 
 
 
INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA - PROPOSTES  

PROPOSTA Núm. 3 – MÉS PAPERERES 

Entitat/Individual INDIVIDUAL 

Ubicació MONT-ROIG I MIAMI 

Valoració econòmica proposada 50.000 € 

Impacte/Objectiu POBLACIÓ GENERAL 

 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
Hi ha poques papereres i la distància entre unes i altres, sobretot si portes excrements d’animals, és massa llarga. 
Proposo posar més papereres als carrers. 

 RESOLUCIÓ 
ACCEPTADA ☐                  DENEGADA ☒    PENDENT ☐ 
Acceptada amb modificacions ☐            Denegada per repetició ☐ 

 COMPLIMENT DE CRITERIS DEL REGLAMENT 
☒ Legal  
☒ Competència municipal 
☒Concreta i avaluable econòmicament 
☒ Inversió 
☐ Viable tècnicament  
☐ No planteja accions insostenibles 
☒ No planteja accions d’exclusió social 
☒ Interès general 
☒No sobrepassa els límits econòmics  

 VALORACIÓ TÈCNICA 
La Comissió Tècnica determina que aquesta proposta és denegada, ja que no és viable tècnicament i planteja 

accions insostenibles pels següents motius: 

Les papereres disposen d'un servei específic de buidat i canvi de bosses és a dir, hi ha una persona contractada 

única i exclusivament per aquest servei i, durant l'estiu, s'ha de reforçar. Per tant, la presència de més papereres 

implicaria un increment en el cost del servei que, degut a les característiques del nostre municipi ja és especialment 

elevat. D'altra banda, les bosses de les papereres s'han de canviar en molts casos diàriament, en alguns cada dos 

o tres dies. Però tot sovint son bosses que es canvien sense estar del tot plenes, amb la important despesa en 

bosses que es genera i la pròpia generació de residus que implica.  

A banda, s’ha de tenir en compte el tema del manteniment. És un tipus de mobiliari que, a banda d'estar totalment 

exposat a les inclemències del temps i actes vandàlics, és contenidor de residus, que també n'afavoreixen la 

degradació. Per tant el seu manteniment genera un cost que, en cas d'incrementar-se, seria més alt.  

Finalment, la línia de treball del departament és més aviat reduir la presència de papereres al municipi per diversos 

motius: 

- Són focus de dispersió de residus a causa del vent. 

- Són reclam per a actes incívics com l'abocament de residus domèstics (tot sovint ens trobem bosses de 

brossa directament a les papereres, fet que està totalment prohibit). 

- No afavoreixen la correcta separació de residus ja que la majoria de models (per viabilitat econòmica, de 

servei i per mida) són d'un sol forat (rebuig) i tot sovint s'hi tiren, per exemple, moltíssims envasos que 

correctament llençats al contenidor groc serien reciclables. 
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Els excrements d'animals es poden dipositar al contenidor de rebuig, per tant, les persones que passegen les seves 

mascotes no tenen tan sols les papereres per dipositar els excrements, si no que també compten amb una bona 

quantitat d'àrees de contenidors. 


