
El CONTENCIÓS ADMINISTRATIU i altres solucions possibles. 

 

L'Ajuntament de Sant Jaume vol portar al jutjat Contenciós Administratiu al Consell Comarcal per 

la tramitació de la construcció de la planta de residus. No sabem si el contenciós ha de servir per 

aturar la construcció del centre de residus de Can Coma. Tampoc sabem què porta el Consell 

Comarcal a apostar per una infraestructura que no s'arribaria a fer, si més no amb les 

característiques, dimensions i pot ser tampoc a la ubicació triada. 

Costa d'entendre aquesta ceguesa i la manca de visió de polítics i tècnics en aquest tema. Encara 

costa més comprovar que aquesta picabaralla ens porta despeses significatives (centenars de milers 

d'euros  per la redacció d'estudis i projectes i per  compra de terrenys), sense fer el pas per donar 

solució al tema real del reciclatge i tractament de les deixalles. 

 

Poques setmanes enrere un debat a Olot convocat per ANEGx i  el grup de Territori i Medi Ambient 

(de les CUP) va aconseguir posar d'acord els participants en el fet que la recollida porta a porta , 

PaP, és una opció de futur. Això no sorprèn a ningú ben informat atès que l'increment del nombre 

de municipis que apliquen aquesta modalitat i la millora de les ratios de reciclatge és innegable . El 

fet remarcable era que al debat hi havia el responsable tècnic del tractament comarcal de les 

deixalles i no es va estar de reconèixer que era el model de recollida més eficient i amb més 

projecció de futur. Recordem que el Consell Comarcal va rebutjar l'any 2008 el PaP i ho va fer 

d'acord amb les informes i les estadístiques que aportava Sigma, que el considerava més car. 

Aquestes dades es va demostrar que eren equivocades, un error 'involuntari' reconegut quan el 

model continuista, recollida amb contenidors a la vorera, ja havia estat aprovat al plenari del 

Consell Comarcal. 

 

Avui el diari ARA recull les declaracions que sostenen que en conjunt el model de recollida 

PaP és més barat; que és més eficient i crea ocupació ja no es discutia. El tractament de residus 

s'ha de veure com una oportunitat de fer el salt cap a un nou paradigma, una nova 

mentalitat per un canvi de cicle social/ambiental. La dificultat deu ser que requereix un altra 

tipus d'implicació del veïnat, a més de personal per la recollida ben motivat i amb valors i 

capacitats comunicatives amb els usuaris; però l'entrebanc principal que tenim a la comarca es 

troba als propis serveis tècnics del consorci responsable del tema: Sigma. 

Lamentem que encara no l'adopti ni en el mateix ajuntament que es mobilitza contra la 

planta de triatge. Oposar-se als efectes indesitjables de la planta de tractament i ser conseqüent amb 

un nou model seria clarificador i crearia un precedent. 

Tot i ser prou preocupant que les males olors que afectin el municipi, o el risc que s'afecti les aigües 

del Fluvià en qualsevol incidència de la futura planta, seria més contundent i inapel·lable activar la 

recollida porta a porta; si, com és de preveure, es consolida i fa gairebé innecessària la planta de 

triatge no hi ha prova més irrefutable. 

 

De fa anys que ens oposem a la planta de residus de Sant Jaume, i donem suport a la via del 

contenciós administratiu contra les irregularitats i contradiccions de tot el procediment. Entre la 

obstinació del Consell Comarcal, les incongruències  dels responsables de Sigma i la oposició de 

l'equip municipal de Sant Jaume estem al costat d'aquest sense cap mena de dubte. Però també 

deixem clar també que l'alternativa al centre de residus no vindrà de la via judicial i seguirem 

difonent i defensant que arriba l'hora d'apostar per la veritable alternativa i per una millora 

substancial de la selecció, reciclatge i valorització. 

Si això, a més a més, comporta una reducció de la despesa en inversió i la oportunitat que la que 

sigui disponible es destini a la generació  de nous llocs de treball... posem fil a l'agulla!. 
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