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Des de l’Ajuntament ens esforcem perquè tots els serveis funcionin de la manera
més correcta possible. Ja fa molt temps que el nostre poble va decidir fer la recollida
d’escombraries mitjançant el PORTA a PORTA, en comptes de tenir contenidors al
carrer, per tenir un poble més net i més sostenible.
En els últims temps, hem vist que el rebuig que recollim els dimecres està
augmentant de manera preocupant, com a conseqüència de que molts veïns treuen
aquest dia materials reciclables barrejats o també andròmines. El problema és que
tot el que es recull els dimecres va a parar a l’abocador i això vol dir que per tractar
les nostres escombraries ens cobren cada cop més i no aprofitem els descomptes
econòmics.
També ens trobem que l’àrea d’aportació d’emergència, pensada exclusivament
per portar-hi les escombraries de manera puntual, s’omple a uns ritmes massa
elevats, sovint amb totes les deixalles barrejades, amb l’orgànica sense bossa
compostable, amb trastos abandonats, etc. Aquest fet també incrementa les tones
que recollim com a rebuig.
Per tant, us volem recalcar que tot el que es deixa de forma incorrecta a l’àrea i tot el
que no separem bé a casa té un efecte directe sobre el cost global de gestió dels
residus, i per tant, pot tenir efecte sobre la taxa d’escombraries.
En aquest sentit i per tal de millorar els resultats del servei, us notifiquem que:
- En endavant no es recolliran les deixalles que no es corresponguin amb
el dia de la recollida porta a porta.
-

Actualment s’hi han instal·lat càmeres de videovigilància i ens plantegem
activar sistemes de control d’accés a l’àrea d’aportació d’emergència.

Una millor gestió de les nostres deixalles, ens fa millors com a societat i com a poble.
Com sempre, quedem a la vostra disposició per qualsevol consulta o comentari.
Cordialment,

Antoni Escarrabill i Creus
Regidor de Serveis i Medi Ambient
Roda de Ter, 16 de gener de 2017

