
WEBINAR Nº 15  
20 d’abril de 10 a 12.20 h

Recollida selectiva amb contenidors tancats.  
Situació actual i punts clau

10h00 Vídeo de la plataforma Residus Municipals

10h05 Salutacions d’Isaac Peraire, Director de l’Agència de Residus de Catalunya

10h15
Introducció i moderació
Ponent: Teresa Guerrero, Cap del Departament de Foment de la Recollida 
Selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya

Primera part: Implantació total municipal

10h20

Experiència 1: Implementació a tot El Papiol dels contenidors amb clau,  
dins del model Residu Mínim 
Ponents:  
Albert Querol, Segon Tinent d’Alcalde i Regidor d’Hisenda, Medi Ambient, 
Activitats i Mobilitat de l’Ajuntament de El Papiol 
Judit Solana, Tècnica de l’Ajuntament de El Papiol.

Segona part: Proves d’àmbit municipal per a implantar-ho  
a tota la població

10h35
Experiència 2: Proves amb diversos tipus de contenidors i sistemes 
tecnològics de tancament a la ciutat de Tarragona
Ponent: Lidia Bartra, Cap de gestió de Serveis públics del Departament de 
Neteja Pública de l’Ajuntament de Tarragona.

10h50
Experiència 3: Sistemes de recollida de residus adaptats a les 
característiques del municipi de Girona
Ponent: Irma Geli, Tècnica de l’Ajuntament de Girona.

11h05
Experiència 4: Proves de tancament de contenidors amb sectorització en el 
municipi de Centelles
Ponent: Marc Martín, Tècnic de l’Ajuntament de Centelles.



Tercera part: Proves d’àmbit comarcal per a implantar-ho  
a tota la població

11h20

Experiència 5: El model de recollida amb contenidors tancats davant 
del repte de mancomunar el servei de recollida: les proves pilot de la 
Mancomunitat Penedès Garraf amb diferents tipologies de contenidors i 
tecnologies
Ponent: David Martínez, Tècnic del Servei de Residus de la Mancomunitat 
Penedès Garraf.

11h35
Experiència 6: Prova estratègica amb contenidors tancats al nucli de les 
Avellanes, comarca de la Noguera
Ponent: Sunsi Comelles, Tècnica del Consell Comarcal de la Noguera.

11h50 Torn de preguntes

12h20 Final del webinar

IMPORTANT! 
Per poder aprofitar millor aquesta sessió, aconsellem consultar  
prèviament les experiències presentades en anteriors webinars:

Combinació de model PaP comercial amb contenidors identificats en el Consorci del Bages 
per a la gestió de residus:
 
Setena Jornada Tècnica en línia de la Plataforma Residus Municipals

WEBINAR: Innovació tecnològica per a la identificació de l’usuari

Combinació de model PaP en els municipis més grans amb contenidors identificats en els 
petits municipis a la Conca de Barberà:

Èxit de participació en la primera jornada tècnica en línia de la Plataforma Residus Municipals

Nou servei de recollida selectiva a la Conca de Barberà

Contenidors tancats en el municipi de Sant Just Desvern:

Curs Taxa Justa. 3a sessió. 15 juny 2021

Proves amb contenidors tancats en la comarca de la Garrotxa:

Setena Jornada Tècnica en línia de la Plataforma Residus Municipals

Nou model de recollida a la Garrotxa

PaP i contenidors tancats per orgànica a Barcelona i a Lleida

Jornada PaP. 18 de gener

http://residusmunicipals.cat/actualitat/212-setena-jornada-tecnica-en-linea-de-la-plataforma-residus-municipals/
http://residusmunicipals.cat/uploads/editor/n193-JTL/21%2005%2004%20Webinar%20identificaci%C3%B3%20Bages.pdf
http://residusmunicipals.cat/actualitat/187-exit-de-participacio-en-la-primera-jornada-tecnica-en-linia-de-la-plataforma-residus-municipals/
http://residusmunicipals.cat/uploads/editor/text/20201024_CC%20Conca%20Barber%C3%A0.pdf
https://residus.gencat.cat/ca/lagencia/publicacions/jornades/2021_curs_taxa_justa/
http://residusmunicipals.cat/actualitat/212-setena-jornada-tecnica-en-linea-de-la-plataforma-residus-municipals/
http://residusmunicipals.cat/uploads/editor/n193-JTL/2_Presentaci%C3%B3%20ARC.pdf
https://www.amb.cat/web/ecologia/actualitat/seminaris/jornada-pap

