El nou contracte de residus de Formentera impulsa la recollida orgànica, augmenta les freqüències i reno
dimecres, 24 de febrer de 2021 13:45

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient, informa que a la sessió ordinària
del ple de febrer d’aquest divendres, l’equip de govern porta per a la seva aprovació el
“contracte mixt de serveis de recollida i transport de residus, de neteja viària i de platges,
conservació i manteniment de zones verdes i explotació del punt verd de Formentera”. El
contracte per als pròxims vuit anys, prorrogable dos anys més, surt a licitació per un import de
31.536.293,84 euros i entre altres aspectes destaca “per una renovació de la flota de vehicles,
un impuls a la recollida orgànica, que s’ampliarà a la ciutadania, renovació de contenidors i
augment de les freqüències de la recollida de residus”, segon destaca el conseller de Medi
Ambient, Antonio J. Sanz.

Recollida selectiva: més orgànica i nous contenidors
El contracte de residus inclou, entre d’altres, la recollida selectiva de les fraccions de rebuig,
paper i cartó, envasos lleugers, el vidre, la recollida porta a porta de paper cartó comercial per
a grans productors, la recollida porta a porta a mitjans i grans productors de matèria orgànica i
la recollida porta a porta dels carrers de vianants des Pujols. Com a novetat, es preveu la
recollida de matèria orgànica en contenidor destinat a la ciutadania. “Aquesta recollida és una
passa més per assolir l’objectiu marcat per la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats, que
determina que el pes del residu reciclable ha de ser el 50 % del total”, assegura el conseller de
Medi Ambient. Aquest cinquè contenidor d’orgànica es té previst implantar al tercer any de
l’entrada en funcionament del nou contracte, o abans segons els projectes europeus
presentats.

Així mateix, es preveu la renovació de l’actual flota de contenidors en superfície, la neteja
interior i exterior d’aquests, així com l’adquisició de noves papereres.

Freqüència, nova maquinària i vehicles elèctrics
En el nou contracte també està prevista la renovació de la flota de vehicles i la incorporació de
vehicles elèctrics entre la flota de vehicles lleugers. A més, s’incrementaran els mitjans
materials i humans per millorar les freqüències de prestació de servei, ajustant-se a la
temporalitat i la demanda. “La millora del servei té diferents vessants, com és l’increment de les
freqüències amb la incorporació de personal addicional i de vehicles elèctrics, amb un mateix
objectiu: obtenir un servei d’acord amb la demanda de Formentera”, ha comentat el conseller
de Medi Ambient.

També es comptarà amb un servei de jardineria i de desbrossament de camins, “que es veurà
reforçat amb més mitjans materials i humans”. D’altra banda, la neteja de platges es realitzarà
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per mitjans manuals i mecànics i disposarà de papereres per a la recollida selectiva.

Tramitació
Una vegada aprovat per ple, el nou contracte començarà la seva licitació i la previsió és que es
posi en marxa a final d’aquest mateix any. El conseller Antonio J. Sanz ha destacat que “aquest
tipus de contractes sempre tenen una llarga i complexa tramitació” i ha desitjat que es pugui
portar a terme “al més aviat possible perquè és important per a l’illa, ja que l’actual s’ha quedat
obsolet i pensat per una societat de fa 15 anys”. Finalment, el conseller ha subratllat “l’esforç
dels tècnics del Consell per portar endavant aquest contracte”.
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