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L'Ajuntament retorna el 28 % de la taxa d'escombraries de
2020 als industrials dels serveis no essencials afectats per la
COVID-19

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha iniciat el retorn del 28 % en la taxa de recollida, tractament i
eliminació de residus del 2020 als industrials dels serveis no essencials que s’han vist afectats per les
restriccions derivades de la COVID-19. D'aquesta manera es concreta el compromís adoptat en el marc
del pla de xoc municipal contra la pandèmia, per tal de rebaixar el rebut en funció de la disminució del
cost del servei. Això no s'ha pogut fer fins a tancar l'exercici de 2020 i quantificar la diferència entre els
ingressos i les despeses, que s'han vist reduïdes per la pandèmia ja que hi ha hagut una notable
disminució de la quantitat de residus generats.
El regidor de Residus, Marc Calvet, ha avançat que aquest any, atès el context de restriccions en què ens
trobem, es procedirà de la mateixa manera i també es retornarà el percentatge que correspongui un cop
s'hagi tancat l'exercici. Assegura que és una mesura més de les diverses que s'han adoptat a nivell
municipal per minimitzar l'impacte de la pandèmia, en el sector turístic, empresarial i comercial.
Implementació de millores en el servei
Així mateix, Calvet ha assenyalat que aquest any s'implementaran diversos canvis en la gestió del
servei, orientats a millorar-ne algunes deficiències que s'han anat detectant. Els principals punts en què
es vol incidir és en la millora de la recollida selectiva i la millora de la imatge de les àrees de contenidors.
Per aconseguir-ho, es reforçarà el porta a porta dels industrials de l'Estartit en temporada alta, amb
l'objectiu d'evitar els desbordaments puntuals que es produeixen en determinats dies de màxima
activitat.
Paral·lelament, es millorarà la recollida de la fracció orgànica dels càmpings, per tal d'incrementar el
percentatge de reciclatge del municipi. D'aquesta manera, es vol minimitzar la quantitat de restes
orgàniques que ara van al rebuig i penalitzen econòmicament el municipi, perquè no es poden reciclar i
acaben a l'abocador. Un altre punt en el qual es vol incidir és en el de millora de la imatge i neteja de les
àrees de contenidors.
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