ACTA REUNIÓ SOBRE GESTIÓ DEL SERRADÍS
1.

Objectiu de la reunió
Trocar un acord amb els fusters per resoldre qüestions relacionades amb la recollida selectiva i els
residus derivats d’aquesta activitat, ja que es serradís constitueix un residu especial i per tant
requereix una gestió especial

2.

Data: 1 de febrer de 2011

3. Participants:
- Organitzadors o representants de l’Ajuntament: Regidor de Medi Ambient: Javier Negre i l’Agent
d’ocupació i desenvolupament local: Xavier Rotllan
- Assistents: número de persones, entitats representades: reunió dirigida només als fuster que va
contar amb la participació de 6 assistents
4. Estructura del Fòrum (presentacions, exposicions de motius,)
- Presentació i exposició de motius realitzada pel regidor de Medi Ambient:
a. El serradís i la fusta no tractada genera risc en el sistema de recollida que fa que sigui un residu
especial i requereix una gestió especials segons l’art. 20.2 de la Llei 10/1998 de residus i per tant
no es pot dipositar amb la resta de fraccions de residus sòlids urbans
b. La fusta tractada, conglomerat,....és un residu perillós el qual requereix un gestor autoritzat,
segons l’art. l’art. 21 de la Llei 10/1998 de residus.
c. Els residus voluminosos com els mobles presenten una recollida domicilial al municipi
d. L’Ajuntament de Binissalem preocupat per aquest tema ofereix un sistema complementari al
gestor autoritzat per intentar solucionar aquest problema ambiental i dintre de la legalitat actual.
- Torn de paraula per conèixer l’opinió dels assistents
- Conclusions i cloenda
5.

Acords després de les aportacions

- Els fusters descarten la possibilitat de contractar un gestor autoritzat per la recollida de serradís
- Els fusters arriben a l’acord d’escollir pel sistema ofert per l’Ajuntament, comprometent-se a dur fins al
Parc Verd de Binissalem els residus abans comentat i lliurar-los segons indiqui l’encarregat del Parc Verd
- El serradís anirà tancat amb bosses de plàstic de suficient galga que asseguri que no s’espenyen
- No obstant això, disposaran d’una recollida domiciliària de voluminosos en el cas de mobles. Amb
aquesta finalitat telefonaran a l’Ajuntament on indicaran el tipus de residus voluminós i concertaran una
cita amb el servei establert

