Resum de la reunió amb residents en Sòl Rústic
Lloc: Museu del Calçat

Dia: 14/01/16

Hora: 19.00 hores

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.. A continuació els trets més importants de la reunió es resumeixen en
quatre grans temes:
DEIXALLERIA
• En termes generals, es considera que les instal·lacions de la deixalleria són adequades i
es troben en bones condicions d’ús.
• La mateixa opinió favorable és la que predomina en relació al tracte i professionalitat
del personal laboral de la Deixalleria.
• Per altra banda, es considera adequada, així com necessària, la identificació dels usuaris
per tal de poder regular i controlar el seu ús per part dels residents.
Servei de recollida de residus
• Pel que fa a la logística del servei, la majoria dels assistents creuen una bona iniciativa
que, tal i com ja han fet als municipis veïns, es procedeixi a retirar les àrees d’aportació
ubicades en els camins rurals i, a canvi, s’habilitin tres àrees d’aportació controlades
amb operaris (a més del Punt Verd ja existent), en llocs estratègics a l’entrada de la
ciutat. Es considera necessari per evitar els abocaments incontrolats, el turisme de
residus procedents d’altres municipis i mantenir els camins nets.
• Igualment i en aquest sentit, es planteja la idea de posar personal de vigilància
permanent als camins rurals per tal d’identificar als infractors.
• S’informa també, per part d’un veí, que una de les causes pel que els contenidors estan
en mal estat és degut a que es fan mal bé en dies de vent i proposa que se’ls limiti el
moviment per evitar-ho.
Taxa de residus
• Es proposa un descompte en la taxa pels residents que reciclen correctament.
• Es considera necessari posar multes als infractors com a mitjà útil per aconseguir bons
resultats.
Informació, educació i sensibilització
• Els assistents a la reunió creuen que la informació relativa al servei de residus és bàsica
i s’han de posar els mitjans per tal d’aconseguir arribar al ciutadà.
• Es considera adequat que la informació contengui, també, dades relatives al retorn i
beneficis econòmics que implica el reciclar correctament.
• Es proposa que la revista “Dijous” publiqui temes de residus. En aquest sentit, es
considera adequat que informi també del capítol sancionador.
• Proposen que es faci formació i sensibilització específica per als immigrants amb
llenguatge i cultura de residus distints als nostres.

