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MOCIÓ PRESENTADA PER LA CANDIDATURA D?UNITAT POPULAR -
ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) PER FOMENTAR LA
SUBSTITUCIÓ DE L?ÚS DE LES BOSSES DE PLÀSTIC PER BOSSES
DE PAPER RECICLABLES I/O BOSSES DE FRUITA REUTILITZABLES
AMB LA COL?LABORACIÓ DE LES BOTIGUES DEL POBLE.
ATÈS què hem de reduir la càrrega de residus de la compra domèstica quotidiana, i això pot ser possible anant
a comprar al comerç de proximitat, ja què fent-ho així la compra genera fins a un 69% menys de residus que en
els supermercats. El comerç local presenta una major oferta de productes amb baixa producció d’envasos i això
contribueix a que les emissions de CO2 derivades dels envasos siguin molt menys, aquestes poden variar entre
10kgs anuals en el comerç local i 50kgs en el cas d’alguns supermercats.

Una manera de reduir residus és utilitzant bosses biodegradables o compostables o bosses reutilitzables per la
compra i conservació de la fruita que estalvien l’ús de bosses de plàstic

Botiguers/es del poble ens han demanat suport per tal que l’Ajuntament col·labori amb les botigues del Pla
perquè s’utilitzin bosses de paper, compostables i/o biodegradables en comptes de bosses de plàstic. S’han
revisat preus i el cost d’aquestes bosses és superior al de les bosses de plàstic, per tant si es fés una compra
col·lectiva per totes les botigues del poble interessades, el cost de les bosses seria força més baix.

 

Per tots els motius anteriorment exposats, proposem al Plenari de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria l’adopció
dels següents ACORDS:

 

PRIMER.- Promoure alternatives de reducció de residus, donant suport i promovent la venda a granel, la
reutilització de les ampolles, l’u_s de carmanyoles, l’ús de bosses biodegradables, bosses reutilitzables o
bosses reutilitzables especials per fruita, fomentar la utilització del carro de la compra...

SEGON.- Realitzar una reunió amb totes les botigues del poble per tal de realitzar una compra conjunta
de bosses biodegradables, compostables o de paper segons necessitat (amb el logo compra al Pla o
Botigues del Pla, o en blanc).

TERCER.- Que l’Ajuntament col·labori econòmicament en la compra per tal que els botiguers no tinguin
un cost elevat en el canvi de bosses.

QUART.- Tal com es va fer a la campanya de «Compra al Pla» on l’Ajuntament va adquirir bosses
reutilitzables, proposar de comprar bosses reutilitzables per la fruita i que es venguin als clients a les
mateixes botigues amb preus assequibles.


