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1. OBJECTIU 

L’objectiu ha estat l’impuls des de l’Ajuntament de crear un procés de participació 

on la ciutadania conjuntament i amb consens estableixi quins són els criteris a 

tenir en compte per aplicar una taxa municipal de residus, més justa, que incentivi 

al reciclatge dels residus i a una millor gestió d’aquests. 

 

2. JUSTIFICACIÓ 

 
La gestió dels residus és una de les partides econòmiques més importants del 

municipi, i el seu cost és proporcional al grau de generació de residus de cada 

ciutadà i establiment, així com el de la participació en la selecció d’aquests.  Sovint 

els ciutadans no en sou prou conscients de l’elevat cost que suposa la gestió dels 

residus al municipi i que la seva la implicació pot incidir de manera important en 

el cost que acaben pagant en la taxa. 

 

Veiem una bona oportunitat per obrir el debat responsable entre els ciutadans 

amb uns resultats que de ben segur tindran uns beneficis tant pel ciutadà com per 

l’administració en general.  

 

Si en un primer moment es contemplava l’opció de una taxa de residus variable amb una 

part fixa, que pagaran per igual totes les llars municipals i que inclogues les 

despeses d’estructura de la taxa de residus (deixalleria, recorregut del camió, 

despeses de personal...) i una part variable amb uns indicadors, i que seria la que 

es determinaria conjuntament, posteriorment es va tenir en compte que serien 

els propis veins els que decidirien si aquesta taxa seria fixa o no per tots els veïns 

i que per tant es podria contemplar la incorporació de sancions o bonificacions en 

relació a la gestió correcta o no dels residus en cada llar. 
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3. DESCRIPCIÓ 

 
Durant el termini d’execució del procés participatiu es va dur a terme: 
 

- Estudi medi ambiental amb l’ànalisi territorial i poblacional, el sistema de 

recollida de residus actuals del costos actuals de la gestió de residus i una 

projecció de la taxa d’escombraries del 2020 i 2021 amb diferents propostes 

del càlcul de la taxa d’escombraries: segons habitatges a partir del valor de 

l’immoble, segons persones empadronades, segons rebuig generat, per 

activitats econòmiques i per activitats econòmiques segons superfície i 

activitat. 

 

- Taller participatiu als 3 barris del muncipi d’Ullà: Les Eres, la Roqueta i nucli 

antic, per obrir el debat amb les veïnes i veïns del municipi. 

 
 

4. METODOLOGIA 

 
FASE 1.  Planificació. Selecció i contacte amb els participants 

La fase 1 es va dur a terme tal i com estava prevista a excepció de que degut a 

la situació de confinament per pandèmia COVID19, les reunions i tallers han hagut 

de dur-se a terme via zoom. 

 

Es va fer l’estudi i anàlisi de la taxa actual, avaluant el seu equilibri econòmic, 

comparant-lo amb altres municipis veïns i presentant diferents propostes de taxes 

de gestió de residus responent a diferents criteris com: habitatges a partir del valor 

de l’immoble, persones empadronades, rebuig generat a cada llar, activitats 

econòmiques i  activitats econòmiques segons superfície i activitat. 

 

Amb l’Ajuntament es va fixar una xifra-objectiu de participants que ha format part 

de la Taula de treball i amb la qual es va obrir el procés participatiu.  Atenent a 

les mesures de restriccions imposades per la pandèmia Covid-19, les reunions no 

es podien fer presencialment, per la qual cosa es va decidir conjuntament fer 3 
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taules de treball de la taxa justa de residus municipals, en funció dels 3 

barris del municipi: Les Eres, la Roqueta i el nucli antic. Es va començar per la del 

barri de les Eres i de la mateixa manera pels 3 barris, es va fer una selecció 

aleatòria dels veins i veines, més grans de 16 anys, amb la única restricció que 

només ponderava un representant per llar. 

Les Taules de treball estan formades a més de la participació ciutadana, de la 

participació de l’Alcalde, 1 regidor de l’oposició, interventor-secretari, tècnic de 

medi ambient i tècnic de participació ciutadana, que va actuar de dinamitzador de 

la reunió. 

 

 

FASE 2: Celebració de les taules de treball, discusió i debat. 

Un cop confirmada la participació d’un nombre determinats de persones del 

municipi, es va procedir a celebrar les taules de treball. 

La metodologia va ser via zoom amb la següent dinàmica: 

1. Informació i presentació als assistents de l’objectiu de la Taula i del 

procés 

2. Fer un kahoot on els participants van respondre a preguntes 

relacionades amb la gestió de residus municipal i el seu cost total. 

Aquest exercici tenia per objectiu sensibilitzar als assistents i que 

reflexionessin sobre el tema, sense cap informacio prèvia. Tenir un 

plantejament previ i personal en relació al servei municipal. 

3. Posteriorment al kahoot, els veins ja podrien tenir una primera 

aproximació en relació al cost del servei i del que suposa una bona gestió 

de residus municipals. 

4. La responsable del serveis de residus municipals, tècnica del Consell 

Comarcal, va fer una presentació de l’estudi realitzat al municipi 

compartint pantalla amb unes diapositives de power point on va explicar 

l’elevat cost de residus i la necessitat de fer un treball conjunt basat en 

diferents criteris. 
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5. A la última part del taller es va deixar una petita pausa que permetés la 

reflexió individual i posteriorment ens varem endinsar en el debat com 

a punt central de la sessió de grup. 

 

FASE 4: Anàlisi de Resultats i conclusions 

En aquest moment del procés estem en fase d’anàlisis de resultats, ja que s’han 

hagut de celebrar 3 tallers en comptes d’un com es tenia previst i hem hagut 

d’adaptar el taller a distància. 

 

La nova crisi econòmica deguda a la pandèmia mundial, ha estat motiu per part 

de l’Ajuntament de no augmentar les taxes de residus municipals, però si de que 

els veïns i veïnes debatessin sobre la problemàtica que té l’Ajuntament i de que 

una acció conjunta en la millora de la gestió de residus, tindrà conseqüències 

colaterals en un estalvi econòmic que podrà servir per pal·liar altres necessitats 

socials. 

 

 

5. RECURSOS 

 

El referent tècnic del procés participatiu al municipi és una tècnica de participació 

ciutadana la qual és responsable d’executar l’impuls del projecte iniciat des de 

l’equip de govern. Ha estat tasca d’aquesta figura dissenyar, implementar, 

executar,  efectuar el seguiment i l’avaluació del procés al llarg de tot el procés. 

Respecte a la representació i el lideratge polític, el referent polític al municipi del 

procés participatiu ha estat l’Alcalde . També s’ha comptat amb la implicació de 

les administratives de la corporació, del secretari-interventor de l’Ajuntament i 

sobretot de la tècnica de medi ambient qui ha portat tota la informacio necessària 

per poder obrir els debats en relació a una informacio real, detallada i exhaustiva 

del municipi. 
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6. COMUNICACIÓ 

 

El procés s’ha comunicat via correu electrònic, telèfon, xarxes socials i bustiatge a les 

llars municipals. 

S’ha destinat pràcticament tot el procés en els debats de discusió dels tallers via 

zoom, però tot i així es va poder fer un petit vídeo que recull les principals accions.  

https://www.youtube.com/watch?v=a6E55ne9jF0&feature=youtu.be 

 

7. CALENDARI 

El calendari estava previst des de juny de 2019 fins a juny de 2020. Tot i així es va 

haver d’ajornar atès per una banda per la resolució d’acceptació del projecte, que va 

ser notificada el 19 de setembre de 2019. A partir d’aquella data es va planificar el 

projecte amb els agents implicats, però atès també al període de confinament de la 

pandèmia del COVID-19, el projecte va continuar però amb un procés més lent del 

que estava previst.  

Per això, el període real ha estat des del 19-09-2019 fins el 30-10-2020.  

 

8. PRESSUPOST 

Concepte Import 

Servei tècnic de participació 1.080,00 € 

Comunicació i Difusió      11,58 € 

Suport administratiu municipal i tècnic                                           

695,67 € 

TOTAL 1.787,25 € 
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9. AVALUACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA 

 

L’avaluació política-tècnica ha estat molt positiva. Malgrat que el procés es va haver 

d’endarrerir i que es va haver de planificar i replantejar les dinàmiques ateses les 

restriccions per trobades de grup, el veïnatge va respondre molt bé a la iniciativa via 

zoom i es va poder fer el taller garantint el dret de participació de cada un d’ells i 

d’elles. 

 

És molt probable que la nova normalitat i contextualització social ens redirigeixi cap a 

noves maneres de relacionar-nos i participar amb la societat que tots plegats ens 

haurem d’adaptar i que de ben segur ens permetrà continuar participant amb la 

societat encara que sigui digitalment. 

 

 


