
 
 
El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ dictamen 
de la Comissió Informativa Medi Ambient, la següent PROPOSICIÓ relativa a: 
 

Unitat mòbil de deixalles 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Avui en dia vivim en la societat del consum: Comprar, Consumir i Tirar. Aquesta fórmula és 
del tot insostenible, tant mediambiental com socialment, i posa en perill la garantia dels 
recursos a les generacions futures.  
 
La transformació dels nostres hàbits no sols ha contribuït a incrementar la quantitat de les 
coses que tiram, també ha creat nous tipus de residus més perillosos i més contaminants. 
Actualment, els residus suposen un dels problemes més greus, no sols pel medi ambient 
sinó també per la nostra salut. 
 
Els punts verds són molt importants per evitar que els residus perillosos acabin al rebuig o 
en algun dels nombrosos abocadors incontrolats que hi ha a la nostra ciutat. Però és ben 
sabut que Palma no compta amb els punts verds que necessita. El plenari d’abril del 2012 es 
va aprovar per unanimitat la següent proposta presentada pel grup MÉS  

“Per evitar que els residus perillosos acabin al rebuig o en algun dels nombrosos abocadors 
incontrolats que hi ha a la nostra ciutat, amb el perill que això comporta pel medi ambient i per la 
salut de les persones i per erradicar els abocadors incontrolats, és fonamental apostar per l’impuls 
dels punts verds: 
1. Amb una política de divulgació: 

o Fomentant el coneixement i l’ús del servei del punt verd. 
o Donant informació a través de la plana web municipal i la web d’EMAYA de la ubicació i dels 
productes que es poden dipositar al punt verd existent. 

2. Amb l’ampliació del servei i fent-los més propers a la ciutadania: 
o Crear una xarxa de punts verds tenint en compte la proximitat de les instal·lacions als nuclis 
urbans. 

3. Amb una política de informació, sensibilització i educació ecològica: 
o Aquests punts han de ser llocs de sensibilització ambiental de la població en general i dels 
seus usuaris en particular. L’atenció al públic ha de garantir una bona informació i educació 
ambiental. 
o Donant suport als usuaris, per a dipositar i classificar els distints tipus de residus que es 
duguin al punt verd.  

4. Amb la facilitació de la reutilització de materials i productes. 
o Aquests punts verds s’han de gestionar de manera que es pugui facilitar la posterior 
reutilització d’alguns del materials.” 

 
A dia d’avui aquesta proposta no s’ha materialitzat. Per tant, és imprescindible seguir 
reivindicant una política de gestió de residus més responsable i que comporti la reducció 
dels residus que generem, la recollida selectiva, la recuperació dels residus per donar-los 
una segona vida útil, el reciclatge,... 
 
Per tot això, consideram important seguir proposant iniciatives que ajudin a aquests 
objectius.  
 
 
 
  



 
Hem sabut que alguns dels punts de 
recollida mòbil de residus han estat 
suspesos, com ara el carrer Ausiàs March 
núm, alçada 30.  
 
Hem demanat el perquè d’aquesta 
suspensió i no hem rebut cap tipus 
d’informació al respecte des d’EMAYA. 
 

 
Per tal de millorar els serveis de recollida de material informàtic, mòbils, bateries,... i altres 
de petit format, proposam que EMAYA adquireixi un nou sistema d’unitats mòbils per a la 
recollida d’aquest tipus de residus. Aquesta sistema ha de permetre mantenir la unitat a un 
lloc concret durant uns dies. A la fotografia podeu veure un exemple. 
 

 
 
Per això, el grup municipal MÉS  presenta la següent  

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
El ple de l’ajuntament de Palma insta a EMAYA a adquirir un sistema de contenidors per a 
donar un servei mòbil de recollida de deixalles: material informàtic, mòbil, bateries,... i altres 
de petit format. Aquest servei serà itinerant i donarà servei a tots els barris i pobles de 
Palma. Es realitzarà una ruta fixa per a que la unitat mòbil es trobi instal·lada a cada punt un 
parell de dies. 
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