Resum de la reunió amb PiMEs
Lloc: Ajuntament d’Inca – Sala de Plens
Dia: 11/12/15
Hora: 9.00 hores
15 assistents
Resum:
En la primera part de la reunió, es fa una breu presentació on s’explica com funciona el procés
de creació del nou Pla de residus d’Inca i on també es dóna a conèixer l’actual situació dels
residus del municipi i els objectius a assolir en el nou sistema.
Obert el torn de participació, es produeix un debat on els assistents donen compte de quins
creuen que són els problemes als que ha de fer front el nou servei i quines són les propostes
que consideren adients:
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Es troba important fer feina en la reducció de la generació de residus i augmentar el
reciclatge ja que queda reflectit que les dades actuals no són acceptables per la ciutat.
Es considera important la participació activa de la ciutadania per tal que el servei
funcioni. En aquest sentit es creu necessari que s’augmenti la informació i l’educació
referent als residus i es proposa el sistema porta a porta mitjançant educadors
ambientals. Així mateix es considera necessari posar esforços en l’educació i
conscienciació a les escoles.
Pel que fa a la conscienciació i educació es troba interessant treballar amb els casals de
la gent gran ja que són els majors els que, dins la societat i el sistema laboral actual,
tenen més potencial per a poder separar adequadament, sobretot pel que fa a la
matèria orgànica.
Es remarca la importància de sumar esforços en donar a conèixer la cultura de reciclatge
als nous empadronats i a aquells immigrants que arriben de països on no tenen cultura
de reciclatge o la tenen distinta a la nostra.
Es considera important que hi hagi un consens en l’horari de recollida dels comerços (es
proposa de 8.00 a 10.00 hores). Es posa en coneixement que l’actual sistema de recollida
de cartró no sempre funciona amb l’eficiència necessària. En relació a la recollida als
comerços, també es creu necessari reunir les distintes necessitats en recollida que
presenten els distints tipus de comerç (cartró, suro blanc, ...). Es considera important
treballar directament amb els mercaders dels dijous per tal que es realitzi la separació i
aportació de fems com cal.
Es considera que la taxa és molt cara pels comerços i que s’hauria de reduir a aquells
que reciclen. Pel que fa a la taxa també es comenta la importància de sancionar als
infractors.
Es proposa la creació d’una etiqueta identificativa per aquells comerços que s’impliquin
en la separació i la reducció de residus.

