Ordenances i taxes per al 2005
El ple del passat 15 d'octubre ha aprovat les
especialment l'orgànica. Per aquest motiu vàrem
ordenances municipals que entraran en vigor l'1
presentar una proposta per estimular l'adquisició
de gener. En línies generals la pujada és del
de compostadors mitjançant bonificacions
3,4%, per tant una mica per sota de la inflació de
d’entre el 20 i el 30% per la seva compra. La proCatalunya que es preveu sigui del 3,7%. Alguns imposposta aprovada pel ple té com a finalitat aconseguir
tos tindran el mateix import que l'any passat i cal
rebaixar el volum de residus orgànics, i alhora
destacar que l'IBI iniciarà el proper any la seva revisió
intentar reduir el dèficit d'aquest servei, que
per part del Centre de Gestió del Cadastre que suposarà
malgrat l'increment de la taxa tindrà un dèficit
un posterior increment que dictaminarà el Ministeri
d'un 25% sobre la despesa del servei, és a dir,
d'Economia i Hisenda.
90.000 euros. L’aprovació d'aquesta mesura
Amb aquesta situació i donat que des de
també ha d’obligar al propi Ajuntament ha donar
l'Alternativa sempre hem defensat la qualitat
exemple i adquirir compostadors per al tractament
dels serveis públics i que davant tot creixement
de les restes vegetals de la poda i dels jardins i
del poble cal l’adequació imprescindible de les infraesque n’instal·li als centres docents com a campantructures, difícilment es pot portar a terme si
ya de pedagogia i sensibilització per a la població.
l'Ajuntament no compta amb recursos propis que s’han
No podem continuar amb aquest ritme de generació
d'incrementar en funció a la inflació i per intentar fer
de brossa i CAL INTENTAR CANVIAR ELS NOSTRES
front als reptes que marcaran el nostre futur més immeHÀBITS per donar un petit gran pas cap a una
diat. Cal afegir que la capacitat d'endeutament de
Altafulla més sostenible i exemple per altres
l’Ajuntament està limitada per la política del dèfipoblacions.
cit zero. Per tant la pregunta és clara: Com podem
La taxa de l'aigua és l'altra que Alternativa
intenta reconduir-la cap a criteris de sostenibitenir una Altafulla amb bons serveis i amb les
litat. Per això hem defensat que el primer tram,
infraestructures adients si renuncien a una
considerat de mínim vital mantingui la tarifa
part dels nostres propis recursos?
vigent (la proposta inicial de l'equip de govern era
La resposta de l'Alternativa és que això és
Un camió entra a l'abocador del Coll de Cardús de Vacarisses
d'incrementar tots els trams el 3,4%). La proposta
impossible. Així ho vàrem plantejar en el ple.
on va la matèria orgànica d'Altafulla amb un cost addicional
va ser acceptada. La resta de trams mantenen
La reflexió provocà una modificació del plantejade 87 kms. entre un lloc i un altre.
l'increment proposat. Creiem que el tema del conment inicial de l'equip de govern que va accepFoto: Josep García
sum de l'aigua és fonamental i per això desitjaríem
tar l'increment del 3,4 % pels impostos relauna ordenança explícita a favor del seu estalvi.
cionats amb les llicències urbanístiques i les
plusvàlues, deixant sense canvis d’altres com les taxes per als vehicles de L’AIGUA ÉS UN BÉ ESCÀS I HEM DE PODER PENALITZAR ELS CONSUMS MÉS
ELEVATS O IRRESPONSABLES, sense oblidar que l'Ajuntament té la gran
tracció mecànica.
L’altre gran debat es va establir en la taxa d'escombraries que de mitjana tindrà un responsabilitat d'invertir en la millora en la xarxa d'aigua potable per
increment del 18%. No hi ha dubte que la generació de brossa és un greu pro- evitar el seu malbaratament i així ajudar a reduir el seu consum.
blema. En el nostre cas els sistemes per eliminar-la s'esgoten (incineradora de
Constantí sobredimensionada i proper tancament de l'abocador de Vacarisses on van
actualment els residus d'Altafulla). La despesa aproximada per a l'exercici del
2004 serà de 400.000 euros que és el cost de mobilitzar 4.500 tones de
brossa, és a dir, que DE MITJANA CADA HABITANT D'ALTAFULLA GENERA
MÉS DE 3 QUILOGRAMS DE RESIDUS DIARIS. Davant d'aquest desolador
Una bona iniciativa com va ser fer l'Escola
panorama l’Alternativa ha defensat la necessitat de potenciar la pedaBressol, ara amb l'ampliació del menjador ha
gogia del sistema de la recollida de la brossa selectiva com a fórmula per
quedat feta un nyap. Quan es donaven permirebaixar substancialment els costos i d'altres mecanismes per reduir brossa,
sos per a construir habitatges i més habitat-

No és això
companys

Alta
Aquest full que Alternativa
us ofereix gratuïtament
costa 0,20 euros. Els diners
es treuen de les dietes dels
seus regidors

ELS PRIMERS DIMECRES DE MES ELS REGIDORS DE L’ALTERNATIVA ATENEM A
LA CIUTADANIA EN LA BIBLIOTECA. DE 8 A 9 DEL VESPRE.

Proper dia 3 de novembre

fulla

ges no es va caure en que la nova ciutadania
era majoritàriament parelles joves amb fills
petits i que si treballen fora, els seus fills s’havien de quedar a dinar. Clar, el menjador era
petit. A corre cuita s'ha hagut d’ampliar sense
tenir espai. Resultat: el mateix ajuntament incompleix en no deixar marge entre
la façana i la vorera. No es qüestió que ara es tiri a terra però cal tenir en compte que l’Escola Bressol s’ha quedat petita. Pensem en solucions que no incompleixin les normes per poder predicar amb l'exemple
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FUNCIONAMENT D'UN
COMPOSTADOR.
Un compostador és un recipient
dissenyat per obtenir de les matèries orgàniques una substància
coneguda com a compost o
humus. La nostra bossa de brossa conté aproximadament un 40 %
de matèria orgànica (totes les restes vegetals del menjar com les
del jardí són vàlides per compostar). Hem de pensar que per cada
100 kg de matèria orgànica podem obtenir 30 kg d'adob natural, és a dir, que no caldria comprar terra per adobar , ni tampoc
fertilitzants nitrogenats que solen ser perjudicials per als aqüífers permetent la ràpida amortització
de la inversió feta en l'adquisició del
compostador, que són INODORS i
que a més col·laborem en la reducció de residus orgànics.
Què és el que podem compostar? De
fet qualsevol matèria orgànica, però
es recomana no utilitzar restes de
carn, peix, cendres de carbó ni menjar que hagi estat fregit, ni tampoc excrements d'animals carnívors o derivats lactis. Tots els compostadors es carreguen per
la part superior, recordeu que la matèria orgànica de seguida
perd un 70 % del seu volum
Quan de temps es tarda en obtenir el
compost? Tot depèn de l'estació de
l'any. A la tardor i l'hivern el procés
és més lent. En canvi a la primavera
i l'estiu s'accelera, però actualment hi ha en el mercat productes
coneguts com activadors biològics
que faciliten que el compost estigui fet entre 30 i 45 dies.

PREUS DE DIFERENTS TIPUS DE COMPOSTADORS
SEGONS LA SEVA VOLUMETRIA
320 l
350 l
420 l
430 l
500 l
600 l
800 l
1050 l
1.400 l
2.000 l

gruix de les parets del recipient
gruix de les parets del recipient
gruix de les parets del recipient
gruix de les parets del recipient
gruix de les parets del recipient
gruix de les parets del recipient
gruix de les parets del recipient
gruix de les parets del recipient
gruix de les parets del recipient
gruix de les parets del recipient

7 mm
10 mm
10 mm
7 mm
10 mm
7 mm
10 mm
7 mm
10 mm
10 mm

105 euros
140 euros
125 euros
90 euros
165 euros
100 euros
185 euros
205 euros
310 euros
360 euros

450 l
200 euros disseny infantil especial per llar d'infants i escoles
Proposta de bonificacions:
Recipients entre 0-500 l : 20%
Recipients entre 500-1000 l: 25 %
Més de 1000 l: 30%

