AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)

ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2018
Hora d’inici :19 h
Hora final:21.30
Lloc : Sala de Juntes de l’Ajuntament des Castell
ASSISTENTS:
Verónica Cabrera, Carmen Virtudes, Jéssica López, AODL,( Agent d'Ocupació i
Desenvolupament Local de l’Ajuntament des Castell), Madeleine Davies, Eleonor
Fogan, Eva Yañez ( tècnica del Consorci de residus) Amanda Nuevo, Raul Sintes,
Pilar Cucalón i Imma Paltor ( actua com a secretària en aquesta sessió).
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Visita de Cati Pascual, Consorci de Residus : propostes d’actuació conjunta.
3. Organització neteja del Camí d’en Verema
4. Organització pròxim documental
5. Precs i suggeriments.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Resta pendent d’aprovació que es farà a la pròxima sessió.
2. Visita de Cati Pascual, Consorci de Residus : propostes d’actuació conjunta.
Assisteix a la reunió, Eva Yañez substituint Cati Pascual, tècnica assessora del
Consorci de residus.
Primer es comenten les aportacions que pot fer el Consorci a la jornada de neteja del
camí que queden reflectides en el següent punt de l’ordre del dia, ja que es refereix a
l’organització de la neteja.
Després Eva explica el funcionament del Consorci:
El Consorci és l’encarregat de la recollida selectiva, els ajuntaments s’encarreguen de
l’altra. És una entitat supramunicipal, on estan representats els municipis i el CIM.
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Es consideren punts negres, els contenidors que per la seva ubicació i/o altres motius
conviden a deixar residus que no hi van. S’intenta eliminar-los.
Gestiona:
Es Milà (únic vertader de Menorca que té diverses plantes de tractament dels
residus) , la xarxa de deixalleries, la recollida selectiva i la dels olis i vegetals.
Va companyar la seva explicació amb un recull de dades de residus des Castell que
van motivar preguntes i debat.
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La planta de triatge està actualment totalment desmontada i apunt de fer obres. El
vertader té 4 hac i s’ampliarà a 5. Anteriorment s’havien fet un de 6 i un altre 9, en
total tindrem 20hac de vertaders que són moltes per a la nostra illa.
Va concloure amb les possibles actuacions que s’estan estudien

per millorar el

reciclatge:

•
•

Posar tots els contenidors junts.
Fer la recollida selectiva porta a porta ( 3 d/s material orgànic, 1d/s paper i
cartró, 1d/s vidre , 2d/s plàstic, etc)

Es va considear que seria interessant organitzar una xerrada sobre aquest tema per
conscienciar del volum de residus que generem i els objectius a aconseguir l’any 2020
marcats per la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminants.

3. Organització neteja del Camí d’en Verema
La neteja del camí d’en Verema està organitzada pel

dia 26 de maig de 9 a 14 del

matí.
El Consorci pot aportar trituradores fixes del CIM per les restes de poda. Es considera
que no seran necessàries perquè es preveu que hi hauran poques restes i es podran
traslladar al punt verd.
Es recorda que, el dia de la neteja, aniria bé comptar amb algun especialista en
jardineria. La brigada municipal farà una visita prèvia i donarà orientacions.
També aniria bé contactar amb el senyor ( propietari de la discoteca Toni) que va
col·laborar en la neteja del camí de na Floris i va aportar maquinària i trituradora.
La recollida de runa de més volum la farà l’Ajuntament i quedarà per fer la recollida
selectiva. El Consorci pot aportar contenidors i deixar-los a la zona.
Es comenta que la parcel·la que està al final del camí que és de l’Ajuntament i que
actualment serveix per a deixar material, ofereix un aspecte d’abandonament i pot
convidar a deixar residus.
Així mateix convé delimitar les zones del camí que són privades i demanar permís per
netejar-les per tal de deixar-ho el més bé possible.
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Al final del matí s’oferirà una paella que la prepararà l’AECC, i es farà al Molí de
l’entrada del poble (?). La recaptació de la beguda serà per a l’AECC i l’Ajuntament
aportarà els ingredients necessaris.
Aquesta activitat s’inscriurà a LET’S CLEAN que aportarà material ( camisetes, gorres,
etc).

4. Organització pròxim documental
Es proposa el dia 13 d’abril ( es confirmarà més endavant) per a passar el documental
«La isla de plástico». Eva Yañez podria ser la presentadora i moderadora del col·loqui.

ACORDS
La pròxima reunió per a concretar les feines del camí d’en Verema serà el dia 25
d’abril, a les 20 h.

5. Precs i suggeriments.
Es comenta la falta de participació i es qüestiona l’organització per a contactar amb les
diferents entitats per demanar la seva participació en l’activitat de neteja del camí d’en
Verema. No s’arriba a cap acord, es farà com estava previst.
També es comenta que a la reunió de Floreix Es Castell, van assistir-hi poques entitats
, i es demana si l’AL21 hi participarà decorant un espai públic.
Sense més temes a tractar, sent les 21.30 h, la presidenta aixeca la sessió
Vistiplau
Imma Paltor
Es Castell, 21 març de 2018

Verònica Cabrera
presidenta AL21

