Centre urbà 1: Jardins La Gleva/Carrer Alba
Centre urbà 2: Pàrquing Complex esportiu
Vallserrat 1: Al costat de la guarderia
Vallserrat 2: Casal Social

Ca n’Amat: Casal Social
La Beguda-El Parany: Al Costat del Col·legi
Masia Bach: Al costat accés per Vallserrat
Can Bargalló-Pou del M.: Polígon ind. Anoia

Moció de l’Entesa per St. Esteve al Ple Ordinari de la Corporació Municipal
de St. Esteve Sesrovires de setembre del 2008.
Moció: Implantació en els barris de Sant Esteve d'una deixalleria mòbil o minideixalleries fixes.
En l'última dècada ha augmentat profundament la sensibilitat social pels temes mediambientals, on les entitats i
ajuntaments estan jugant un paper important. En Sant Esteve s'ha implantat la Deixalleria Municipal i la recollida
selectiva de residus, però si analitzem els resultats d'aquesta implantació veurem que cal continuar donant passos,
tant en l 'augment de la conscienciació col·lectiva com en la disposició municipal de mitjans de gestió de la recollida
dels residus.
Fins i tot hi ha un elevat percentatge de residus que van a les escombraries barrejats indiscriminadament per falta de
sensibilitat o de mobiliari urbà de la recollida selectiva. Pensem que per a un important nombre de veïns la ubicació de
la Deixalleria Municipal li queda bastant retirat i l'esforç de desplaçar-se a la mateixa és menor quan s'han de
desprendre de residus de volum petit, per això, considerem que per protegir millor el medi ambient i evitar que moltes
deixalles vagin indegudament barrejats a les escombraries, es bo disposar a Sant Esteve d'una deixalleria mòbil o
alternativament de minideixalleries fixes, les quals estiguin a disposició de tots els ciutadans, comerciants, botiguers,
oficines i petits professionals de manera gratuïta. Veure Annex adjunt amb la proposta de deixalleria mòbil
dirigida a la població.
La Deixalleria mòbil municipal hauria de ser desplaçada periòdicament per tots els barris de Sant Esteve, en tant que
les minideixelleries estarien fixes, al menys, en els barris mes grans, ubicant-les en zones accessibles i segures per a
la població.
Característiques de les deixalleries, mòbil o fixes.- Aquestes consisteixin a un contenidor adaptat en dos
compartiments o habitacles, un menor per a gestions administratives i el més gran on s'ubicaran els contenidors de
recollida selectiva. La deixalleria mòbil disposa de rodes per poder ser desplaçat al barri corresponent per un camió o
remolc municipal, una vagada per setmana.
Els contenidors interns seran adequadament identificats per dipositar en ells els següents residus especials i materials
que es puguin reciclar, tot això de volum petit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CDs i DVDs
Petits electrodomèstics
Aparells informàtics
Telèfons mòbils i bateries
Pots de pintura i dissolvent
Vernissos i coles
Piles
Fluorescents i bombetes
Bateries de cotxe
Olis de cotxe

•
•
•
•
•
•
•
•

Olis de fregir
Tòners i cartutxos d'impressora
Medicaments i cosmètics
Ferralla domèstica (paelles, coberts …
Radiografies i termòmetres
Roba i sabates
Esprais
Envasos de productes especials (de neteja,
pesticides …)

Vistes les aportacions positives que tenen aquestes deixalleries amb els conceptes exposats, la
Corporació Municipal de Sant Esteve Sesrovires reunida en Ple, acorda:
Fer un estudi econòmic en el termini de tres mesos per veure qual és l'alternativa més adequada per a Sant
Esteve, la deixalleria mòbil a desplaçar periòdicament als barris o les minideixalleries fixes.

Jordi Borrell Alonso
Portaveu del Grup de l’Entesa per Sant Esteve

Sant Esteve Sesrovires, setembre del 2008

