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S’HAN BEGUT L’ENTENIMENT? 

sortida dels avions de l’aeroport de Sabadell. 
Ara el govern municipal de CiU-PSC-PP signa la 
modificació que permetrà la instal·lació 
definitiva tot i no tenir el vist i plau de 
l’Agència de Seguretat Aèria: el benefici: 
700.000 € 
Recordem: 
 L’any 2001 una avioneta que acabava 

d’enganxar una pancarta, va acabar 
estavellant-se al costat del pàrking del centre 
comercial (veure foto). 

 A 50 metres a l’esquerra, l’any 2008 una 
avioneta que aterrava, es va enganxar als 
cables elèctrics i va deixar sense 
subministrament a tota la zona industrial. 

BENZINERA  

DINERS A CANVI DE LA SEGURETAT  
DE VEÏNS I CLIENTS. 

L’AJUNTAMENT TORNA A PATINAR. 

EL MILLONARI NEGOCI DELS RESIDUS 

L’any 2006  el govern municipal CiU-ERC va donar el seu vist i plau a la 
instal·lació d’una benzinera al Centre Comercial Alcampo, al mig del conus de 

Empreses SENSE ÀNIM DE LUCRE com Ecoembes, Ecovidrio, Ecotic, Ambilamp, 
etc.. són les que s’encarreguen del reciclatge. Han estat creades pels fabricants i 
reben els diners pagats en origen pels consumidors (ecotaxa) per tal de portar a 
terme aquest reciclatge, però la sorpresa l’hem trobat en els comptes auditats 
de l’any 2010. 
Aquestes empreses reben més ingressos que costos tenen en reciclar, pel que 
opten per invertir els diners en accions, obligacions, lletres, etc… a més a més de 
donacions a Fundacions (no especifiquen quines) i en alguns casos, arriben a 
acumular més de 34 milions d’euros en inversions, sense que  cap Administració 
Pública, recondueixi aquesta situació o es reguli aquest excedent en benefici del 
foment del reciclatge. No cal ni dir que, els Consells d’Administració reparteixen 
suculentes remuneracions als seus directius. 



despesa de personal de 506.000 €: cap d’ells toca una bossa d’escombraries i el 
més curiós de tot, és que el Gerent d’aquest Consorci (anomenat a dit) és el Sr. 
Francisco Fernandez Ortega (expulsat d’ICV el 2007) i que també ho és del 
Consorci de Turisme i del Consorci d’Ocupació; així doncs, consta com funcionari 
de tres Organismes Públics. 

Servei de recollida  

Canon abocador  

Costos indirectes  

QUÈ RECICLEM? 

Matèria orgànica  657 
Paper i cartró  452 
Vidre    285 
Envasos   202 
Voluminosos  238 
Fracció vegetal  119 
En tones (any 2010) 

127 Kg/habitant i any 
per sota de la mitjana de la 
Comarca (166 Kg/habitant) 

GENEREM 5.522 TONES D’ESCOMBRARIES DE LES QUE EN RECICLEM 2.384 

EL REBUT 

EL CICLE 

EL SERVEI DE RECOLLIDA 

Font: Ajuntament de Sant Quirze, Diputació de Barcelona, Generalitat, Ecoembes, Ecovidrio, Ambilamp, Ministeri de Foment, Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

Paguem l’ecotaxa 
al comprar 

Triem el que llancem Paguem per recollir-ho 

Els fabricants reciclen el  producte i els hi sobren diners. Quelcom falla 

ELS COSTOS INDIRECTES 

L’Ajuntament carrega al rebut d’escombraries, un percentatge de les despeses 
d’administració de la Corporació. Per tant bens i salaris (892.000 €) que no estan 
relacionats, en gran part, amb les escombraries. 
Així i segons l’Ajuntament, el que paguem pel servei correspon a un 45% del cost, 
deixant lliure el camí per apujar el rebut, per sobre de l’IPC, com així ha anat fent 
els darrers anys. (39% els darrers 6 anys). 

Són els únics que toquen una bossa d’escombraries. Realitzat per l’empresa UTE 
Sant Quirze (Construcciones y Contratas + Rubatec). El darrer contracte és de 
juliol 2005, amb una durada de 8 anys. Salaris entre 19.700 i  30.000 €/any 
(augments de 0,5% per sobre l’IPC els darrers 5 anys). 
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Hi ha molts aspectes que desconeixem dels serveis d’escombraries. Com a 
ciutadans, tenim l’obligació de triar el que llancem i de no deixar bosses i trastos 
fora dels contenidors (assignatura pendent). Si hem de valorar en global la neteja 
del poble, podem dir que no és dolenta, encara que com veurem, aquí ningú fa la 
seva feina, començant per l’Ajuntament. Sorprèn també, el negoci  que genera. 

Tipus Freqüència 

Recollida envasos (plàstic i metall) 2 cops per setmana 

Recollida de paper i cartró 2 cops per setmana 

Recollida vidre Cada 2 setmanes 

Recollida orgànic i resta Diària 

Recollida trastos vells (porta a porta) 1 cop setmana 

Neteja embornals 4 vegades l’any 

Neteja orgànic (estiu/hivern) 1 cop setmana / cada 2 setmanes 

Neteja contenidor gris (estiu / hivern) 3 vegades mes / 2 vegades mes 

Neteja resta contenidors 2 vegades l’any 

ABOCADOR D’ESCOMBRARIES O DE DINERS? 

L’any 2012 pagarem 582.640 € destinats a l’abocador que gestiona el Consorci de 
Residus del Vallès Occidental, que depèn del Consell Comarcal. 
Si mirem  els comptes d’aquest Consorci, veurem que  té 13 funcionaris i una 


