
 
 
 
INFORME DE LES PROPOSTES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

PROPOSTA Núm. 40 – MILLORA CONTENIDORS AV. COSTA DAURADA   

Entitat/Individual INDIVIDUAL 

Ubicació MIAMI PLATJA – ELS OLIVIERS  

Valoració econòmica proposada 20.000 € 

Impacte/Objectiu RESIDUS/ GENERAL  

 DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
Els contenidors actuals dificulten molt el reciclatge (no es poden introduir les bosses o cartrons còmodament) i sovint 

es fa servir el de rebuig per brossa que es podria reciclar. A més és habitual trobar-los plens i amb brossa per terra. 

Per aquesta avinguda passa moltíssima gent cap a la platja a l’estiu i dóna una imatge molt precària. La proposta 

seria fer-los soterrats com a altres punts del poble. 

 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 determina que aquesta proposta és denegada, ja que no és viable tècnicament i planteja accions 

insostenibles pels següents motius: 

Les boques dels contenidors estan dissenyades específicament per limitar l’abocament de residus impropis en els 
contenidors de recollida selectiva. En el cas de la fracció cartró és especialment estreta per garantir deposició dels 

cartrons correctament plegats i optimitzar la capacitat del contenidor. Per tant, aquestes, lluny d’estar dissenyades 
per dificultar el reciclatge, pretenen evitar que l’esforç dut a terme pels veïns i veïnes que separen correctament els 
residus es vegi perjudicat per l’acció de persones que, per desconeixement o manca de consciència, utilitzen les 

àrees de contenidors de manera errònia.  

D’altra banda, actualment s’està dissenyant la implantació del servei de recollida de residus porta a porta al municipi 
que implica la retirada dels contenidors de la via pública i eliminació de les àrees soterrades. Està previst l’inici 
d’aquest servei a finals de l’any 2023 en tres zones del municipi com a primera fase. Posteriorment s’ampliarà 
progressivament fins que la totalitat del municipi estigui inclòs en el servei de recollida porta a porta a mig termini. 

Donat que la inversió necessària per a la creació d’una nova àrea de contenidors soterrada ascendiria, com a mínim, 
a 40.000€ i que el període mínim d’amortització d’aquesta obra seria de 10 anys, es considera una despesa no 

justificada tenint en compte que en un termini màxim de 5 anys s’hauria de retirar pel citat canvi de model de recollida.  
Finalment, cal tenir en compte que el Departament de Residus ha iniciat un procés de licitació per l’adquisició de 
contenidors de superfície nous que permetrà la renovació de la imatge del municipi posant especial atenció en 

renovar aquells contenidors que es trobin en zones sensibles i on el seu ús sigui més intensiu.  

De manera alternativa es valora la possibilitat de dur a terme una campanya de comunicació durant el període estival 

que permeti sensibilitzar la població local i els visitants estacionals de la importància de separar correctament els 

residus en origen així com de fer un bon ús de l’espai públic. 


