
calafellrecicla
Comencen a treballar els nous
inspectors mediambientals

imprés en paper reciclat

El nou servei d’inspectors me-
diambientals s’ha posat a tre-
ballar, amb una plantilla de
dues persones. Aquest servei
està vinculat al contracte de
neteja i recollida de deixalles
aprovat el 2004. Els inspec-
tors tindran tres funcions bà-
siques:

–Detectar qualsevol incidèn-
cia a la via pública, relaciona-
da amb serveis mediambien-
tals: contenidors trencats o
curulls, carrers bruts, arbres
caiguts, animals abandonats,
problemes amb l’aigua o el
clavegueram...

–Controlar els serveis con-
tractats: verificar-ne la pres-
tació, el compliment de les
freqüències de neteja i reco-
llida, la neteja de platges a
l’estiu, la planificació de l’es-
porga...

–Vetllar pel compliment del
reglament municipal de resi-
dus: l’horari de treure la bros-
sa, que els residus es deixin
dins dels contenidors, que no
s’embruti el terra...

El servicio de inspectores am-
bientales se ha puesto a tra-
bajar con una plantilla de dos
personas. El servicio forma
parte del contrato de limpie-
za y recogida de basuras
aprobado en 2004. Los ins-
pectores tendrán tres fun-
ciones básicas:

–Detectar incidencias en la
vía pública relacionadas con
servicios medioambientales:
contenedores rotos o llenos,
problemas con el agua o el

alcantarillado, animales aban-
donados, árboles caídos...

–Controlar los servicios con-
tratados: verificar su presta-
ción, el cumplimiento de las
frecuencias de limpieza y re-
cogida, la limpieza de playas,
la planificación de la poda...

–Velar por el cumplimiento
del reglamento de residuos:
el horario para sacar la ba-
sura, que los residuos se de-
positen en los contenedores...

Més contenidors
de reciclatge

El dels inspectors mediambien-
tals és un nou servei en la línia
d’assolir un Calafell que faci
goig. La seva feina consistirà a
detectar incidències relaciona-
des amb els serveis mediam-
bientals i a supervisar la presta-
ció dels serveis per part de les
empreses contractistes. Però
també vigilaran el compliment
per part de la ciutadania del re-
glament de residus. Tots som
conscients de les actituds incívi-
ques d’alguns dels nostres con-
ciutadans, que enlletgeixen el
municipi i molesten a la immen-
sa majoria. Els inspectors poden
vigilar, però us demano ajut per
aconseguir entre tots un muni-
cipi  més cívic i respectuós.

El de los inspectores medioam-
bientales es un nuevo servicio
dirigido conseguir un Calafell
del cual sentirse orgulloso. Su
labor consistirá en detectar in-
cidencias relacionadas con los
servicios medioambientales y
en supervisar la prestación de
dichos servicios por parte de
las empresas contratadas. Tam-
bién velarán por el cumplimien-
to por parte de la ciudadanía
del reglamento de residuos. To-
dos somos conscientes de las
actitudes incívicas de algunos
de nuestros conciudadanos,
que afean el municipio y moles-
tan a la inmensa mayoría. Los
inspectores pueden vigilar, pero
os pido ayuda para conseguir,
entre todos, un municipio más
cívico y respetuoso.

Joan Olivella
L’alcalde
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Ajuntament de Calafell

Per facilitar la recollida selectiva de vidre,
envasos i paper-cartró, s’han instal·lat nous
contenidors dels tres tipus en les ubicacions
següents
Para facilitar la recogida selectiva de vidrio,
envases y papel-cartón, se han instalado
contenedores de los tres tipos en las
siguientes ubicaciones

·Passeig Marítim
entre c/ Tàmesi i c/ Guadalquivir
·c/ Lluís Companys
entre Garona i Loira
·c/ Lluís Companys
entre Sena i Rin

·c/ Lluís Companys
entre Vístula i Tajo
·c/ Lluís Companys-c/ Ebre
·c/ Emigdio Rodríguez Pita-
 c/ Ebre
·c/ Emigdio Rodríguez Pita-

c/ Xúquer
·c/ Comte Gómez de
 Orbaneja
a l’alçada del núm 19
·Rambla Mossèn Jaume
 Tobella-c/ del Mar



baròmetre verd 2005
barómetro verde 2005

mobles (4,12%)

rebuig
(89%)

vidre (1,28%)

orgànica (2,65%)
paper (1,66%)

restes vegetals (0,69%)
envasos (0,50%)

TOTAL: 19.159.063 kg

rebuig: 16.863.465 kg

gener (5,42%)
febrer (5,13%)

març (7,72%)

abril (6,88%)

maig (8,59%)

juny (8,98%)

juliol (12,47%)

agost (15,21%)

setembre (8,93%)

octubre (8,38%)

novembre (6,34%)

desembre (5,94%)

restes vegetals: 131.920 kg

gener (12,23%)

febrer (2,86%)

març (15,03%)

abril (6,01%)

maig (11,87%)

juny (7,81%)

juliol (6,08%)

agost (11,78%)

setembre (7,08%)

octubre (7,23%)

novembre (6,38%)
desembre (5,64%)

orgànica: 506.620 kg

gener (5,57%)

febrer (5,34%)

març (6,64%)

abril (6,38%)

maig (8,9%)

juny (10,69%)

juliol (12,72%)

agost (13,17%)

setembre (9,08%)

octubre (7,69%)

novembre (6,36%)

desembre (7,46%)

vidre: 246.210 kg

gener (4,55%)

febrer
(11,17%)

març (15,03%)

abril (8,12%)

maig (4,67%)
juny (5,12%)

juliol (14,9%)

agost (19,41%)

setembre (9,31%)

octubre (9,54%)
novembre (4,10%)
desembre (4,18%)

gener (6,10%)

febrer  (6,28%)

març (7,73%)

abril (8,05%)

maig (8,73%)

juny (7,90%)

juliol (10,27%)

agost (10,74%)

setembre (8,77%)

octubre (8,55%)

novembre (8,93%)

desembre (7,95%)

paper-cartró: 318.219 kg

envasos: 82.223 kg

gener (6,50%)

febrer  (6,75%)

març (6,27%)

abril (8,89%)

maig (7,92%)

juny (7,89%)

juliol (8,95%)

agost (13,49%)

setembre (9,82%)

octubre (7,32%)

novembre (8,97%)

desembre (7,29%)

mobles: 781.126 kg
gener (2,98%)

febrer  (3,45%)

març (5,75%)
abril (3,64%)

maig (8,16%)

juny (7,29%)

juliol (20,29%)

agost (21,32%)

setembre (7,11%)

octubre (6,67%)
novembre (6,83%)

desembre (6,51%)

edita Ajuntament de Calafell producció Consultora de comunicació local SL imprimeix Serafí Indústria Gràfica Publicitària SAcrèdits
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Ca
la

fe
ll

nou
telèfon
gratuït

Si tens mobles vells, restes de poda,
fustes i ferralla, electrodomèstics o

residus voluminosos, i vols que te’ls
recollim gratuïtament a casa teva, truca

al telèfon verd.

Si tienes muebles viejos, restos de
poda, madera y chatarra,

electrodomésticos o residuos
voluminosos, y quieres que los

recojamos gratuitamente en tu casa,
llama al teléfono verde.


