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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

3219/2020

El ple

Lourdes Anglada Codina, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 28 / d’octubre / 2020 s’adoptà l’acord següent:

La gestió́ dels residus es un dels reptes ambientals mes complexos que afronta
qualsevol societat. El porta a porta al Berguedà de moment es deficitari
econòmicament i nomes hi ha dues vies per fer-lo econòmicament viable:
a) Pujar les taxes d’escombraries que els ciutadans paguen.
b) Reduir els costos.
De moment les bosses amb xip utilitzades no estan donant els fruits que en
justificarien el preu. La informació que el xip permet extreure no s'ha traduït en cap
millora del servei i de moment no creiem que gastar diners en bosses de plàstic amb
xip que despres es llencen sigui una manera eficient d’utilitzar els recursos públics.
És per això que el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya al Consell Comarcal
del Berguedà demana prendre els següents acords:
1. Elaborar i fer públic un informe sobre les bosses amb xip que inclogui el seu cost
així com tota la informació obtinguda gràcies a aquestes.
2. Elaborar una comparativa entre la situació actual de recollida a Berga i la
possibilitat d'implementar el sistema que s'aplica a la resta de pobles de la comarca
amb el sistema porta a porta i utilitzar cubells per la resta de fraccions.
Berguedà, 21 d'octubre de 2020
Grup ERC del Consell Comarcal del Berguedà.
POSADA A VOTACIÓ L'ANTERIOR PROPOSTA ÉS APROVADA PER UNANIMITAT.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. president, amb l'excepció prevista en l'article 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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Moció d'ERC per demanar que s'avalui el sistema de les bosses amb microxip
a Berga i s'estudii la instauració del cubell

