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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A 

LA SEVA APROVACIÓ PEL PLE DE LA CORPORACIÓ PER HABILITAR UNA 

RECOLLIDA SELECTIVA DE MATERIAL DE PODA I JARDINERIA. 

 
 

 
És a diferents èpoques de l’any quan els jardins i petits horts necessiten de tasques de 

poda i neteja per tal de poder-los tenir en condicions per poder gaudir d’ells. És en 

aquestos moments de poda quan surt el problema de què fer amb les restes de poda o 

de neteja de les zones verdes. 

 
Al municipi de Santa Eulària des Riu comptem amb una població molt dispersa i amb 

una població als nuclis urbans amb un model urbanístic basat en una tipologia 

d’habitatge que compta amb molts casos amb una zona de jardí o petit hort, la qual cosa 

fa que aquesta necessitat de poder-se desfer de les restes de poda o de neteja dels 

jardins, sigui encara més important. Pobles com poden ser Jesús o Puig d’en Valls en 

són un clar exemple, o també nuclis de població al voltant del poble de Santa Eulària 

com pot ser es barri de C’an Guasch, Siesta, Sa Rota d’en Pere Cardona entre d’altres 

son uns clars exemples. 

 
En alguns casos la desesperació de no saber que fer amb aquestes restes, fins i tot pel 

cas de petits agricultors, fa que les restes de poda es trobin amuntonades llevant espai 

per destinar-ho a cultiu a més a més de convertir-se en un focus de plagues e infeccions; 

o simplement es fa un mal ús dels contenidors ordinaris que precisament tenen la finalitat 

de recollida d’altre tipus de residus. 

 
Segurament l’ideal seria disposar d’algun tipus d’eina per a compostatge per poder 

tornar a fer-ne ús al propi jardí o hort, però tothom sap que aquest tipus d’eines 

necessiten, primer d’un espai i segon d’un temps que segurament no tothom està en 

disposició de dedicar-hi. Dur a terme aquesta tasca necessita no sols d’aquest temps, 

sinó d’un procés de volteig i reg adequat per evitar precisament mals olors que dins d’un 

nucli de població urbà és segurament incompatible. 

A això hi tenim que afegir que si les restes de poda són encara de més gran volum, 

necessitaran d’un procés previ de trituració per facilitar el procés de compostatge, eina 

de trituració que no tothom està en disposició de tenir. 

 
Encara que dipositar als contenidors les restes de poda i jardineria, sabem que està 

prohibit, és una pràctica que és fa i l’ajuntament en aquest cas no te els mitjans de 

control necessaris, i que aquestes restes es dipositin a abocadors incontrolats, genera 

un important perill d’incendis ja que son altament inflamables i a més a més durant la 

seva descomposició generen gasos, olors i lixiviats. 
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Les restes de poda i jardineria gestionats correctament poden tenir una important utilitat 

ja que no sols es poden convertir en compost, sinó també en biomassa. 

 
Tenim ja exemples d’altres indrets on existeixen uns punts o serveis amb contenidors 

per la recollida de residus no perillosos que s’adapten a les necessitats que presenta la 

poda i la neteja d’espais verds per tal de garantir la seva correcta gestió. 

 

 
Per tot l'anterior, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Santa Eulària 

des Riu formula davant del Ple de la Corporació per a la seva aprovació la següent 

Proposta d’Acord: 

 

 
L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda habilitar un servei rotatori de recollida 

selectiva de material de poda i jardineria almenys a totes les zones urbanes del municipi, 

per això s’estudiarà i analitzarà quin es el tipus de serveis més adient per la tipologia de 

zones urbanes que tenim al nostre municipi. 
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