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L'equip de govern de Gent de Palau-AM ha volgut publicar aquest full
informatiu per compartir amb vosaltres unes dades objectives que tenim a la
nostra disposició sobre l'estat financer de l'Ajuntament i sobre la necessària
i inajornable implementació del servei de recollida de matèria orgànica a les
cases, que començarà l'any que ve.

ECONOMIA

L'evolució de l'endeutament de l'Ajuntament

És una prioritat de l'equip de govern sanejar l'economia municipal i reduir el nivell
d'endeutament de l'Ajuntament. A la gràfica següent veureu la clara tendència a
la baixa del nivell d'endeutament per habitant i l'evolució positiva del romanent de
tresoreria en els últims anys, també en termes per càpita.

DEFINICIONS ÚTILS PER ENTENDRE LA GRÀFICA
DEUTE VIU
És la totalitat de deute pendent de pagar que té l’Ajuntament procedent de préstecs a llarg termini amb
entitats financeres i avals. És a dir, és el capital pendent d’amortitzar.
ROMANENT DE TRESORERIA:
El romanent de tresoreria per a despeses generals forma part de l’estat de liquidació del pressupost i
és la suma dels drets pendents de cobrament (del mateix exercici i dels anteriors) més els fons líquids
de tresoreria menys els crèdits pendents de pagament (del mateix exercici i dels anteriors). Tot i la
denominació de “romanent líquid de tresoreria”, aquesta magnitud no significa un sobrant líquid de
tresoreria. És senzillament el resultat líquid que s’obtindria en l’hipotètic cas que es cobressin tots els drets
reconeguts (no provisionals) i es paguessin totes les obligacions reconegudes.

MEDI AMBIENT

Recollida dels residus orgànics

A partir de l'any que ve començarem a fer la recollida selectiva de la matèria
orgànica. Hi haurà contenidors de color marró repartits pel poble, on podreu abocar
aquest tipus de residus.
La implantació d'aquest servei té un cost inicial de 30.819,52€ (19.421,00€ de
la compra dels contenidors i 11.398,52€ del servei de recollida), que assumirà
l'Ajuntament durant el primer any sense repercutir-lo a la taxa d'escombraries.
Aquest sobrecost inicial s'ha de convertir en estalvi a mig termini. Veieu a la taula
següent l'import que paga l'Ajuntament per la gestió de cada tona de residus que
generem tots nosaltres, agafant com a referència les tarifes del 2020.
MÀXIM RETORN PER
TONA TRACTADA
(aquests diners tornen
a l'Ajuntament)

PREU TRACTAMENT
PER TONA, UN COP
DESCOMPTAT EL
RETORN MÀXIM

TIPUS DE RESIDU

ON VA A PARAR?

PREU DEL TRACTAMENT
PER TONA

Voluminosos
(el que portem
a la deixalleria)

Abocador

133,52€

0€

133,52€

Resta o rebuig
(el que no reciclem)

Planta de rebuig

112,86€

10,16€

102,70€

Residus orgànics

Planta de compostatge

73,14€

34,98€

38,16€

Les previsions apunten que el cost de gestió dels residus voluminosos i dels residus
de la fracció coneguda com a resta o rebuig s'incrementarà en els propers anys:

Si volem estalviar, cal generar menys residus. En segon lloc, cal separar bé per
reduir la fracció de resta i incrementar l'orgànica, per la qual paguem menys diners.
Tingueu en compte també que el retorn que obté l'Ajuntament per cada
tona d'orgànica s'incrementa si aconseguim reduir la presència de residus
impropis, és a dir, residus que haurien d'haver anat a un altre contenidor.
Per què cal fer un
tractament específic
i separat dels residus
orgànics?

MOTIUS AMBIENTALS
· Estalvi de fertilitzants i millora de la qualitat dels sòls.
· Reducció de residus biodegradables als dipòsist controlats i plantes incineradores.
· Disminució de l'efecte hivernacle.
· Del tractament dels resiudus orgànics se n'obté, entre altres coses: compost
(fertilitzant orgànic beneficiós per a l’agricultura i la jardineria) i biogàs (la seva
combustió permet generar energia tèrmica i/o elèctrica).
MOTIUS ECONÒMICS
· Estalvi que es visualitza a la taula i gràfica anteriors.
MOTIUS LEGALS
· Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

