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NOVETATS DE LA RECOLLIDA DE FEMS A PARTIR DEL NOVEMBRE

E

l motiu és la situació preocupant que es viu
al Pla amb el tema del fems. Després de tres
anys de recollida porta a porta el % de recollida
de reciclatge és d’un 25% (el 75% és rebuig,
que com ja sabeu es crema).
Gràcies a la gent implicada en la recollida selectiva
tenim aquest 25%, però queda molt camí per recórrer i
necessitam una acció urgent. Per a la crema del fems
TIRME va pujant la taxa i les previsions són que encara
pugi més en els propers anys. Això fa que el sistema
sigui deficitari econòmicament i que ens haguem de
plantejar accions per reduir molt la quantitat de rebuig
que generam, i d’aquesta manera evitar que el sistema
segueixi sent deficitari. Hem de reduir al màxim la
generació de rebuig, pel cost ambiental i econòmic
que suposa.

la bossa pertinent i altres residus no permesos en el
porta a porta. També es farà un control i seguiment
d’aquells habitatges que no reciclen. Al full següent
fem un recordatori de com reciclar correctament.
Recordeu que la bossa de residus de casa nostra es
composa d’un 42% d’orgànica, un 23% de paper, un
16% d’envasos, un 10% de vidre i un 9% de rebuig (font:
TIRME), això és al que hauríem d’arribar a reciclar, i
per això és imprescindible la vostra implicació.
Som conscients que els canvis de no recollir els
fems mals separats i la vigilància dels habitatges que
no reciclen pot generar molèsties, però hem de ser
coherents amb els objectius de reducció de rebuig i
amb les polítiques de reciclatge que s’han marcat des
de la Mancomunitat. Per això volem demanar la vostra
comprensió i sobretot la vostra cooperació en intentar
reduir al màxim la generació de rebuig.

Per aquestes raons, i donat el compromís que ha pres
la Mancomunitat del Pla de Mallorca, i per
tant el vostre municipi, de seguir les pautes
REUNIÓ INFORMATIVA PER EXPLICAR LES
marcades pel Pla Director Sectorial per a
NOVETATS
DIJOUS, DIA 28 D’OCTUBRE A LES
la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca
18:30 HORES AL CENTRE DE PERSONES MAJORS
(Decret 21/2000, de 18 de febrer), s’ha
aprovat una ordenança municipal que
regula la gestió de fems reforçant aquells punts febles
que té el sistema de gestió actual, reforçant la obligació
a fer una separació domiciliària i als llocs de treball
dels seus residus urbans (article 5 de l’ordenança
municipal), i que estableix un sistema de infraccions i
sancions que van des de 60 a 3.000 € (capítol IV de
l’ordenança municipal).
Per aquestes raons, la Mancomunitat del Pla de
Mallorca durà a terme un control i vigilància dels fems
que es treuen al carrer i a partir de novembre de 2010
es deixarà de recollir els fems que no estiguin ben
separats, si no es treuen el dia que pertoca, si no duu

La taxa de recollida i
eliminació de fems augmenta
per a l’any 2011

A

ixí mateix, el passat 14 d’octubre l’Ajuntament de
Santa Eugènia va augmentar per a l’any 2011 la
taxa de recollida i eliminació de fems, donat que en
aquests moments el cost del servei és deficitari. Amb
l’acord conjunt dels 14 pobles de la Mancomunitat del Pla de
Mallorca, a partir de l’any 2011 cada Ajuntament fixarà el preu
de la taxa de fems en funció del cost del servei. L’expedient de
modificació de les taxes està en periòde d’informació pública
fins el proper 26 de novembre.
El cost del servei és totalment deficitari principalment pel
cost d’incineració de les 768 tonelades de rebuig que genera
anualment Santa Eugènia (109.150,89 € l’any), fet que ha
motivat la introducció de canvis i novetats en la recollida
dels fems. Assenyalar que a l’any 2011 es giraran dos rebuts
diferenciats: un per a la taxa de recollida de residus i un
altre pel cost de la taxa d’inceneració que es paga a Tirme,
concessionària del Consell de Mallorca en el tractament
d’eliminació de residus.
L’augment de les taxes de fems no s’ha fet de manera directa
i proporcional a tots els domicilis del poble, sinó que des de
l’Ajuntament s’han volgut diferenciar dos fets:
1.- En quant a la taxa de recollida, s’ha diferenciat si la vivenda
es troba dins el poble o als llogarets, amb un increment del cost
d’un 25% (dels 59,53 € als 74,41 €); mentre que a foravila
el preu no ha sofert variació donat que els contenidors s’han
reubicat en 2 àrees d’aportació.
2.- En quan a la taxa d’incineració, s’ha introduït un sistema
progressiu de l’augment de la taxa en funció del habitants que,

POBLE
RECOLLIDA

INCINERACIÓ

TOTAL

0 HABITANTS

74,41 €

105,58 €

179,99 €

1-2 HABITANTS

74,41 €

121,41 €

195,82 €

3-4 HABITANTS

74,41 €

126,70 €

201,11 €

5-6 HABITANTS

74,41 €

137,25 €

211,66 €

+ 6 HABITANTS

74,41 €

139,89 €

214,30 €

FORAVILA
RECOLLIDA

INCINERACIÓ

TOTAL

0 HABITANTS

59,53

105,58 €

165,11 €

1-2 HABITANTS

59,53

121,41 €

180,94 €

3-4 HABITANTS

59,53

126,70 €

186,23 €

5-6 HABITANTS

59,53

137,25 €

196,78 €

+ 6 HABITANTS

59,53

139,89 €

199,42 €

de dret o de fet, visquin al domicili. D’aquesta
manera s’evita que pagui el mateix la vivenda amb
1 resident que el d’una família amb membres
generant residus.
EN
QUALSEVOL
CAS,
L’AJUNTAMENT
APROVARÀ UNA BONIFICACIÓ EN CADA TRAM
DE LA TAXA D’INCINERACIÓ PER AQUELLES
FAMILIES QUE VULGUIN FORMAR PART DEL
NOU SISTEMA DE CONTROL DE RESIDUS.
D’AQUESTA BONIFICACIÓ PROPERAMENT US
INFORMAREM.
AQUEST CONTROL DE RESIDUS, QUE
COMENÇARÀ A PARTIR DEL GENER DE 2011,
I ES REALITZARÀ DE MANERA ALEATÒRIA. ES
DURÀ A TERME COMPROVANT ALS DOMICILIS
ADSCRITS QUE RECICLEN CORRECTAMENT.
AQUEST SISTEMA PERMETRÀ MILLORAR ELS
HÀBITS DE RECICLATGE I RECOMPENSAR LES
FAMÍLIES QUE S’ESFORCIN RECICLANT.
Aquest augment de taxes ve acompanyat de
novetats en la recollida de fems que seran
efectives a partir del proper mes de novembre:
1.- Vigilància i seguiment de la recollida selectiva
porta a porta, segons l’explicat anteriorment.
2.- Posada en servei d’una nova d’àrea d’aportació
a la camada des Terme, juntament amb l’existent
del camí des Cementiri.
3.- Entrega dins el mes de novembre d’una guia
cívica municipal, que entre d’altres temes parlarà
de la recollida selectiva.

REUNIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21
DIJOUS, DIA 28 D’OCTUBRE A LES
19:00 HORES CENTRE
DE PERSONES MAJORS.
US HI ESPERAM!!!

E

l passat 14 d’octubre el Ple de
l’Ajuntament va aprovar congelar l’Impost
de Bens Immobles Urbans per a l’any
2011, variant el tipus de gravamen del
0,56% al 0,50%. Des de l’any 2009 el tipus
ha baixat del 0,65 % al 0,50%, circumstància
que posa de relleu que l’Ajuntament, dins els
marges de les seves possibilitats, també ha volgut
contribuir a que les families taujanes tenguin més
capacitat econòmica.
En el mateix sentit, es va aprovar reduir el tipus
impositiu de la plusvàlua municipal amb la
finalitat de congelar l’impost per a l’any 2011.

