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Participació, una eina per la transformació social
El model institucional actual (monarquia constitucional) caracteritzat per oferir pocs espai de
participació, ha generat una cultura política que els partits defensors del sistema traslladen
gairebé calcada en els diferents espais administratius, entre ells els municipis. Avui, aquesta
tradició política està sent superada pel conjunt de la població, que demanda ofertes polítiques i
institucions molt més permeables a la iniciativa popular.
Són els veïns i les veïnes del Prat els que han de prendre les
decisions del futur de la ciutat. No només han de ser escoltats,
sinó que han de poder decidir en matèria de pressupostos,
equipaments o gestió de residus.
Apostem per la democràcia directa, per la plena sobirania de les
decisions col·lectives, en contraposició a la cultura que reforça
el model de ‘democràcia delegada’, que basa la seva pràctica
en reduir els nostres drets polítics a la tria d’uns representants
escollits en unes eleccions cada quatre anys.

APOSTEM PER
LA DEMOCRÀCIA
PARTICIPATIVA
DAVANT ELS QUE
VOLEN REDUIR
ELS NOSTRES
DRETS POLÍTICS
A VOTAR CADA
QUATRE ANYS

Entenem la participació de la gent com el fonament d’un nou
model democràtic, econòmic i social, construït de baix a dalt i
que superi l’actual sistema de presa de decisions. Cal treballar
per construir eines que ens permetin participar directament del nostre entorn social i de les
decisions polítiques que ens afecten directament.

La democràcia real és la que permet decidir dia a dia el model de societat que volem. Això no
és fàcil, però els ajuntaments, com a institucions més pròximes a les ciutadanes i els ciutadans,
tenen una oportunitat i, sobretot, una gran responsabilitat en aquest sentit. Cal apuntar, a més
a més, que la instauració de mecanismes de democràcia directa no té cap mena d’obstacle
legal. Encara que no estiguin específicament regulats, només depenen de la voluntat política del
govern de socialitzar la presa de decisions polítiques.
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Processos participactius que són propagandístics
Durant els darrers mesos l’Ajuntament del Prat ha impulsat diversos ‘processos participatius’,
dotant-los, per damunt de tot, d’una gran campanya comunicativa i propagandística. Per poc que
ens hi fixem, però, aquests pretesos espais de participació presenten carències ben evidents.
La confecció del PAM va resultar ser una simple recollida
d’opinions dels ciutadans, lluny de constituir un espai de
participació real. Les propostes plantejades eren bandejades
pel govern municipal si no encaixaven en allò que prèviament
tenien fixat. La capacitat de decidir dels veïns i veïnes era zero.
Una gran oportunitat per a la participació, per esdevenir una
operació propagandística.

L’AJUNTAMENT
NO APOSTA PER
CREAR ESPAIS DE
PARTICIPACIÓ
REALS. CREA
ESPAIS D’OPINIÓ
SENSE CAPACITAT
D’INCIDÈNCIA

El cas actual, ara sobre la gestió de residus i neteja viària, és
una nova posada en escena, aquest cop encara més empobrida
i diluïda. Un reduït nombre de punts a peu de carrer i una pàgina
web recullen a través d’una enquesta l’opinió dels ciutadans
sobre una part ínfima de la gestió de residus i neteja viària,
reduïda a mostrar el rebuig o l’aprovació (d’algunes qüestions) mitjançant l’ús d’emoticones.

És especialment greu que en cap moment s’expliqui com es gestiona el servei, qui ho fa o quins
són els costos d’aquest model. No s’ha facilitat a la ciutadania la informació necessària per a tenir
una visió general i formada de la situació. Sense informació no hi ha participació real.
El model d’enquesta a més no permet cap tipus de debat en profunditat i encamina el ciutadà a
avalar acríticament l’actual gestió, basada en la negativa d’ICV-PSC a municipalitzar la gestió de
residus.
En definitiva, l’Ajuntament del Prat ha demostrat un cop més una manca absoluta de voluntat a
l’hora d’implementar espais reals de participació.
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La prestació privada de serveis públics té un
sobrecost
En contra del que sovint sentim a dir, la prestació privada de
serveis públics té un cost major que la prestació directa per part
de l’administració.
Segons un informe del 2011 del Tribunal de Cuentas espanyol,
la prestació per part d’un operador privat del servei de recollida
de la brossa té un sobrecost d’un 27%, i d’un 71% pel que fa
al servei de neteja, amb menys personal perquè el servei és
més automatitzat.

MUNICIPALITZAR
LA GESTIÓ DE
RESIDUS I LA
NETEJA DE LA VIA
PÚBLICA SUPOSA
UN ESTALVI
ECONÒMIC

Municipalitzar la prestació de serveis de la gestió de residus
i la neteja de la via pública suposa un estalvi econòmic
perquè està exempt del 10% de l’IVA que grava aquesta activitat si la fa el sector privat, perquè
no hi ha un benefici industrial de l’empresa privada i perquè la gestió podria ser més transparent,
amb un major control dels comportaments corruptes, i no caldria pagar intermediaris.

més costos
menys serveis
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Pitjors serveis i condicions laborals
La privatització de serveis públics és un dels àmbits de lucre que més estan creixent en
l‘actualitat. Amb aquesta, les empreses privades obtenen uns beneficis suculents espoliant els
recursos públics, a costa d’unes pitjors condicions laborals dels treballadors i treballadores.
El text refós de la llei de contractes del sector públic prioritza
el preu més baix en els criteris d’adjudicació, de manera que
les empreses que es presenten als concursos competeixen en
oferir els costos laborals més baixos, redundant així en una
major explotació laboral. Sovint es fan trampes, i l’empresa
imputa costos de personal qualificat però després paga
nòmines inferiors als seus treballadors per a obtenir beneficis.
L’administració, en externalitzar els serveis a empreses
privades, tendeix a desatendre el servei i donar la raó a les
empreses en qüestió per tal d’evitar litigis legals.

LES EMPRESES
PRIVADES
OBTENEN GRANS
BENEFICIS A
COSTA DELS
RESCURSOS
PÚBLICS I
D’UNES PITJORS
CONDICIONS
LABORALS

La recollida d’escombraries i la neteja viària són, per la seva
naturalesa, serveis públics: l’administració és l’única capaç
d’administrar la recaptació per a fer front al cost d’un servei
no excloent. La privatització genera monopolis privats, les
empreses entren per tal de captar un mercat on els beneficis estan assegurats. Sovint en
la contractació pública es presenten ofertes a preus més barats que el cost real i després
sobrevenen els sobrecostos (poden ser per pacte de preus entre empreses, per imputació de
costos il·legítims,...) o bé el deteriorament del servei (retallant prestacions de serveis i inversions).

COST DE RECOLLIDA, ELIMINACIÓ I
TRACTAMENT DE RESIDUS, I NETEJA VIÀRIA
PRIVATITZAT

MUNICIPALITZAT

8.074.099€

3.694.092€

Pressupost municipal 2016

Segons sobrecostos calculats
pel Tribunal de Cuentas Español

COST ACTUAL

COST ESTIMAT

GESTIÓ DE
RESIDUS I NETEJA

Municipalització
La prestació directa dels serveis és l’única manera que permet
conèixer el dia a dia del servei amb una transparència que
l’empresa privada operadora no ofereix. Aquest és l’únic model
en què les necessitats i impressions d’usuaris i usuàries es
poden tenir en compte, perquè el servei es pot anar adaptant,
ja que l’empresa privada es limita a dur a terme el mínim pactat
en les clàusules per poder seguir guanyant diners. Només la
prestació pública és capaç de finançar les inversions a mitjà
i llarg termini, perquè les empreses privades no assumiran
inversions que no siguin rendibles més enllà del període del
conveni o concessió.

UN SERVEI
PRESTAT
DIRECTAMENT
PER
L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL PERMET
UN CONTROL
DIRECTE, CAPAÇ
DE CONNECTAR
AMB LES
NECESSITATS DE
LA CIUTADANIA
I INTRODUIR
CANVIS

Un servei prestat directament per l’administració local permet
un millor control d’aquest, a la vegada que una major connexió
amb el dia a dia de les necessitats quotidianes de la ciutadania.
El servei prestat directament és personal i de proximitat,
vinculat al municipi. La municipalització permet que el servei
sigui participatiu, amb una intervenció comunitària sobre el
conjunt de decisions estratègiques, incloses les que fan que
un servei sigui rendible per a una operadora privada. Permet
que les necessitats de la ciutadania siguin escoltades i resoltes
i que es prioritzin determinades demandes de veïns i veïnes,
tot motivant la ciutadania a participar i plantejar demandes globals de poble. Tot plegat amb
l’objectiu que l’administració i els treballadors, juntament amb usuaris i usuàries, prenguin
decisions de manera corresponsable.
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La municipalització pot dotar de transparència a la gestió, publicant les dades i permetent un
control comunitari.
La municipalització garanteix una responsabilitat social i ambiental, compartint els coneixements
i fer-se corresponsable els impactes ambientals.

Remunicipalitzem ara!

Ara és el moment idoni per a remunicipalitzar el servei i que
es passi a prestar de manera directa. Com que ha finalitzat
el contracte, no cal pagar cap indemnització. L’enquesta
telemàtica per a la determinació de clàusules no determinants
del contracte d’un servei que organitzarà i prestarà una
empresa privada tan sols pretén maquillar amb una suposada
participació ciutadana l’aposta per donar continuïtat a les
privatitzacions. Reeditar una nova contractació és donar
continuïtat a una prestació de serveis cara, poc transparent,
que beneficia a les butxaques de grans empreses, que
empitjora les condicions laborals i que no té en compte
les necessitats i demandes de la ciutadania. Abordar una
municipalització del servei de recollida de residus i de neteja
viària és una oportunitat d’apoderament col·lectiu per a transitar
cap a una societat més sostenible.

LA FINALITZACIÓ
DEL CONTRACTE
ÉS L’OPORTUNITAT
PER PASSAR A
UNA GESTIÓ
DIRECTA. UNA
OPORTUNITAT
COL·LECTIVA PER
TRANSITAR CAP
A UNA SOCIETAT
MÉS SOSTENIBLE

REMUNICIPALITZANT
SERVEIS ACONSEGUIM

MÉS ECONÒMIC
MÉS PRÒXIM
MÉS EFICAÇ
MILLOR QUALITAT

MILLORS
CONDICIONS
LABORALS I
GARANTIA DE
DRETS

ELS BENEFICIS
REVERTEIXEN
EN TOTA LA
COMUNITAT
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Cap al residu zero
Els municipis acabem gestionant els residus que generem com
a consumidors en el marc d’un procés productiu que és lineal
(del recurs natural a l’abocador), en lloc de tendir a imitar els
processos naturals que són circulars i en què tot es recicla. En
el cas del consum humà, la generació d’una quantitat ingent
de residus, en part com a conseqüència directa de la societat
de consum, de la pèrdua d’una cultura de la reutilització i del
fet que part dels productes no siguin reciclables, està posant
contra les cordes el model de gestió de residus des d’una
òptica mediambiental.

EL RESIDU ZERO,
UN MODEL ON
TOT ES RECICLA.
MILLORA
L’IMPACTE
AMBIENTAL I
SOCIAL, I GENERA
MÉS LLOCS DE
TREBALL

El 2015, al Prat de Llobregat el percentatge de recollida
selectiva era del 39,48%, nivell similar al conjunt de Catalunya
que va ser de 38,93%., xifra molt baixa si tenim en compte
que els materials que conté la brossa són fàcilment reciclables en un 80%. Una de les grans
dificultats és la barreja dels materials reciclables als contenidors de rebuig, cosa que en dificulta
molt la gestió, com ja s’ha demostrat amb el fracàs del model d’ecoparcs, que continuen
necessitant abocadors i incineradores per desfer-se de la brossa barrejada. Com que no s’estan
acomplint els nivells de recollida selectiva, els abocadors s’estan col·lapsant, a la vegada que els
lobbies incineradors aprofiten aquesta situació per presentar la incineració com a alternativa.
Per aquests motius cal un replantejament de l’estratègia de gestió de residus i apostar per un
model que situï el residu com un producte d’un procés cíclic i no com un producte final. No cal,
doncs, invertir en noves incineradores ni en nous ineficients ecoparcs sinó en residu zero. A més
d’evitar els problemes relacionats amb els impactes ambientals i socials de la gestió de residus,
aquesta nova estratègia genera molts més llocs de treball que l’estratègia convencional i és
tant o més viable econòmicament que les alternatives de gestió final (abocadors convencionals
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i incineració). Cal també defugir el model de reciclatge basat en cànons aplicats als envasos;
que premia el reciclatge d’uns residus determinats amb la compensació d’unes plusvàlues a
empreses, mentre que exclou residus igualment reciclables que no paguen aquests cànons.
Aquest model pervers provoca que una ampolla de plàstic, que paga un cànon, es recicla,
mentre que un objecte del mateix material, que no pagui l’esmentat cànon sigui considerat des
de l’administració com un rebuig no reciclable.
Segons dades de l’Agència Catalana de Residus (ACR), el
2015 al Prat es van generar 28.758 tones de residus municipals
l’any, de les quals només 11.354 tones corresponen a recollida
selectiva. Es van generar 456 kg de residus per habitant, dels
quals únicament van anar a parar a recollida selectiva 180 kg.
El Prat ha anat reduït la generació de residus per habitant. S’ha
passat dels 1,4 kg/persona/any del 2007 als 1,25 kg/persona/
dia del 2015. Una part important d’aquesta davallada cal trobarla en la reducció del consum i de l’activitat econòmica lligada a
la crisi econòmica dels darrers anys.
Per tal d’assegurar la robustesa d’aquesta estratègia i per
generar benefici públic en lloc de privat, cal articular-ne el
desenvolupament en el marc d’un procés participatiu, decisori
i de transparència i executar els serveis públics a través
d’entitats públiques i no pas del sector privat.

EL MODEL DE
CÀNONS ÉS
PERVERS: UNA
AMPOLLA DE
PLÀSTIC ES
RECICLA, UN
RECOLLIDOR
DEL MATEIX
MATERIAL NO

CADA PRATENC
GENERA 276kg
L’ANY QUE NO
PODEN SER
RECICLATS,
I ACABEN
ENTERRATS O
INCINERATS

GESTIÓ DE
RESIDUS I NETEJA

Recollida Porta a Porta
I de la crítica a la proposta. Cal partir de la base que, com
ja s’ha plantejat, el model actual de gestió de residus ni és
adequat ni és sostenible, i que l’únic model possible és el que
tendeix decididament al reciclatge total i al residu zero.

AMB EL PORTA A
PORTA, PASSEM
D’UNA RECOLLIDA
SELECTIVA DEL
39% A UN 80%

La forma més ràpida i efectiva d’incrementar els resultats
quantitatius i qualitatius de tot plegat és implantar la recollida
selectiva porta a porta. D’aquesta manera es passa d’obtenir
una mitjana del 39% de recollida selectiva a una mitjana d’un
70%, essent habituals nivells del 80%. Així s’ha demostrat en els municipis on aquesta mesura
està implementada, com el cas de Sant Sadurní d’Anoia, i que properament s’implantarà a
Mataró, un municipi de més de 100.000 habitants.

Coneixem com a residus impropis els residus que no acaben sent reciclats com cal i es troben
en contenidors que no els correspon i per tant dificulten el procés de reciclatge. Aquest problema
es soluciona en gran part gràcies al porta a porta. La seva eliminació facilita i abarateix els
processos de reciclatge, ja que no són necessaris sistemes d’eliminació d’aquests residus. Com
que el rebuig es redueix fins a una tercera part, se’n redueixen els costos de tractament, així com
el cànon de residus; i s’incrementen les fraccions reciclables, amb els corresponents ingressos,
si es considera, procedents de la venda d’envasos o del retorn del cànon de residus.
Realitzant un càlcul basat en les experiències viscudes amb el porta a porta, la traducció al
Prat seria d’una reducció del cost de gestió de residus, i d’un augment més que notable del
residu reciclat, sense entrar en les derivades socials i laborals d’un canvi radical de model
fora de l’òptica del consum. Pel que fa a la reducció del residu no reciclat s’esperaria que les
dades fossin com les dels municipis on ja s’ha implementat: passar del 40% al 70% de fracció
reciclable.
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Pel que fa al cost del servei, mentre que la despesa, en la gestió tradicional, és de 381€/tona,
la de recollida porta a porta seria d’uns 250€/tona. En contrapartida, el sistema porta a porta
presenta un lleuger increment en el preu del transport de residu, que es compensa amb el cost
de la gestió del residu.
Amb el model porta a porta no només reduïm residus i reciclem
més i millor, són molts altres els avantatges que van lligats en
aquest model de gestió de residus.
Un municipi més net. La implantació d’aquest sistema porta
a porta, suposa la retirada de bona part dels contenidors de
la via pública. Això evita que hi hagi desbordament en els
contenidors, problemes de males olors, etc. A més a més, es
guanya espai públic.
Més democràcia. Un servei gestionat directament pel municipi
ens permet implementar mesures de participació ciutadana
i de transparència. També permet marcar criteris tècnics i
econòmics, com les condicions laborals dels treballadors o els
costos i finançament a mitjà i llarg termini.

EL PORTA
A PORTA
ENS PERMET
TAMBÉ TENIR
UN MUNICIPI
MÉS NET,
APROFUNDIR EN
LA DEMOCRÀCIA
I PRENDRE
CONSCIÈNCIA
MEDIAMBIENTAL

Prenem consciència. Un canvi de model com aquest és una
gran oportunitat per aprofundir en la consciència ciutadana
en matèria mediambiental o de gestió de residus. El Prat és un municipi que pateix fortes
agressions en els seus espais naturals, la presa de consciència en tot allò que afecti al medi
ambient és sempre necessària.

Candidatura d’Unitat Popular del Prat de Llobregat
desembre del 2016
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