ACTA REUNIÓ GESTIÓ DE RESIDUS: EMPRESARIS
1.

2.

Objectiu de la reunió
Presentar la problemàtica del sistema actual de gestió de residus i discussió de les possibles
alternatives com la implantació del sistema de pagament pel rebuig.
Data: 24 de novembre de 2011

3. Participants:
- Organitzadors o representants de l’Ajuntament: Batle accidental: José Fernández, Regidor de
Medi Ambient: Javier Negre, Assessor fiscal de l’Ajuntament: Toni Crespí, Tècnic de gestió de
residus (Mancomunitat des Raiguer): Andreu Amengual i l’Agent d’ocupació i desenvolupament
local: Sara Vallecillo
- Assistents: número de persones, entitats representades: reunió dirigida a les empreses
(establiments i indústries dins i fora vila), convocats per nota informativa distribuïda per les diferent
empreses. Van assistir un total de 22 persones.
4.

Fotos del Fòrum temàtic

5. Estructura del Fòrum (presentacions, exposicions de motius,)
- Presentació i exposició de motius realitzada pel Batle accidental (José Fernández) explicant l’objectiu de
la reunió i els problemes de dèficit que la gestió de residus origina a l’Ajuntament.
- Presentació Power Point realitzada per l’agent d’ocupació i desenvolupament local fent una introducció
sobre gestió dels residus al municipi i assenyalant la problemàtic de la gestió, en especial en relació al
rebuig. Presentació de dues alternatives: apujar la taxa o implantació del sistema de pagament per
generació de rebuig (“de bossa vermella”).
- Intervenció del regidor de medi ambient per aclarir alguns punt del nou sistema
- Intervenció del tècnic de la Mancomunitat aclarint aspectes sobre la separació de les diferents fraccions
- Torn de paraula pels assistents: opinions, suggeriments, queixes...
- Debat conjunt estre tots els participants
- Cloenda amb la intervenció del Batle accidental, José Fernández
6. Intervencions dels assistents
Les intervencions varen tractar diferents punts de vista:
- acord amb el sistema de pagament: més just pels que separen bé
- problemàtica del Punt Verd pels visitants de fora del municipi
- possibilitat de problemes amb el comportament incívic d’una part de la població: la gent ho cremarà a
les seves finques
- exposició de dubtes sobre la separació de les diferents fraccions: paper, orgànic, serradís...
- injustícia en la factura pels de fora vila si han de dur els fems al Punt Verd
- problema real del funcionament del sistema en conjunt: el reciclatge s’ha convertit en un negoci que fa
rics a 3 o 4. Proposa donar més importància a la política de reutilització que a la de reciclatge
7. Acords després de les aportacions
- Aplicar millor el sistema de pagament per generació de rebuig que apujar la taxa de fems en un 35% (el
que faria falta per cobrir el dèficit de l’Ajuntament)
- Al Punt Verd es mantindrà el sistema de control aplicat recentment de demanar el DNI a la gent per
evitar visites d’altres municipi i s’augmentarà el control
- Davant el perill del comportament d’incívics es farà una forta campanya de seguiment i control durant
els primers 6 mesos d’aplicació del nou sistema i es faran fortes campanyes de sensibilització (important
aclarir que en realitat molt poques coses formen part del rebuig)
- Es rebaixarà fins a 500€ als comerços que vulguin col·laborar amb la distribució de les “bosses
vermelles” pel rebuig

