ACTA REUNIÓ GESTIÓ DE RESIDUS: CIUTADANS
1. Objectiu de la reunió
Presentar la problemàtica de l’actual sistema de gestió de residus i debatre sobre els canvis que es faran
de cara l’any que ve.
2.

Data: 19 de desembre de 2011 a les 20:00 a Can Gelabert.

3. Participants:
- Organitzadors o representants de l’Ajuntament: Batle (Jeroni Salom), Regidor de Medi Ambient
(Javier Negre) i AODL (Sara Vallecillo)
- Assistents: número de persones, entitats representades: van assistir 24 persones, ciutadans
interessats de manera individual i el president de l’Associació GADMA (Grup d’amics en defensa del
medi ambient).
4.

Fotos del Fòrum

5. Estructura del Fòrum: presentacions, intervencions, cloenda...
20:00- Benvinguda i introducció realitzada pel Batle, explicant de manera introductòria l’objectiu de la
reunió.
20:10-Presentació de la problemàtica en la gestió de residus i canvis de cara l’any que ve: Regidor de
Medi Ambient.
20:20-Explicació de la importància de la millora de la gestió de residus en relació al medi ambient, dins el
context de l’Agenda Local 21 i el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible: AODL.
20:25- Síntesi i aclariments sobre el nou sistema: Batle
20:30- Torn de paraula obert per tots els assistents: debat -discussió sobre la problemàtica i consultes
tècniques sobre la tria de fems
21:40- Cloenda: Batle
6. Intervencions del assistents
- Necessitat de millorar la recollida feta “porta a porta”: deixen bosses en l’acera
- Alternativa més fàcil apujar la taxa, però més injusta pels que separen bé
- L’estima d’una bossa al mes de rebuig no realista perquè fa pudor (exemple: llosques)
- Necessitat d’aplicar sancions que fins ara han estat molt escasses: la gent només aprèn amb sancions
- El rebuig és molt alt per la gent que ve a passar el cap de setmana i ajunten tot
- Preguntes sobre els ingressos que rep l’Ajuntament pels residus: proposta de donar informació sobre les
despeses i ingressos en relació a la gestió de residus
- Proposta sobre crear un espai al Punt Verd per fomentar la reutilització de les coses
- Comentari sobre l’excés de la taxa fora vila que han de dur tot a el Punt Verd
- Discrepància entre les diferències de les tarifes segons el número de habitants
7. Acords finals de la reunió
- Davant de problemes trobats en la recollida “porta a porta” es prega que cridin a l’Ajuntament per
comunicar qualsevol alteració
- Es dedicaran especials esforços en la campanya de sensibilització porta a porta perquè funcioni bé el
canvi de sistema (serà més just pels que millor separen que apujar la taxa a tothom)
- Es comunica que si tenen problemes de pudor pel rebuig sempre es podrà dur al Punt Verd, pagant per
pes i no per bossa, a raó de 1€ els 5 kg. S’inclourà aquesta informació en el fulletó informatiu
- S’aplicaran les sancions pertinents sempre i quan es pugui identificar a l’infractor
- Es valorarà la possibilitat i la forma de fer públic a la web el cost i els ingressos sobre la gestió de fems
- L’espai per a reutilitzar objectes, especialment voluminosos, ja existia, si bé, no s’havia publicitat. Es
valorarà la forma de fer-ho ja que podria ser avantatjós per a tots, però es regularà per evitar problemes
derivats (exemple: abandonament de peces no desitjades dels electrodomèstics a torrents i finques).

