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CONTENIDORS INDUSTRIALS 
Posem en coneixement de tota la població que a partir del dia 1 de març es retiraran 
del servei uns quants contenidors industrials de deixalles. Concretament es retiraran 
els que estan situats a la cruïlla del Bar Panades, a la cruïlla de Sant Llorenç, a la 
cruïlla del Ramal (Can Bernis) i el de Can Gascons al veïnat de Mata. Quedaran, 
però, a disposició de tota la població els dos contenidors del Cementiri, on també 
s'instal.larà un contenidor de vidre. 

QUEDEN EN SERVEI: Dos contenidors al Cementiri. 
Un contenidor de vidre al Cementiri. 
Un contenidor de vidre al Pg. P. Fabra. 
Un contenidor de vidre al el Panedes. 

RETIRATS DE SERVEI: Contenidor Bar Panades. 
Contenidor Sant Llorenç. 
Contenidor Ramal. 
Contenidor Can Gascons. 
Contenidor vidre Ramal. 

Creiem que aquesta decisió, que en principi pot semblar inexplicable, té raons prou 
importants que la justifiquen : Està comprovat i és sabut de tothom que alguns pobles 
veïns no proporcionen aquest servei als seus ciutadans i això provoca que aproxima
dament un 60 o un 70% de les deixalles que s'aboquen als nostres contenidors pro
cedeixin de gent forana. A això cal afegir l'alt cost econòmic que representa aquest 
servei i que hem d'assumir íntegrament els llagosterencs. Posem com a exemple el 
cost aproximat de la recollida de contenidors de l'any 1991 . 

RETIRADA DE CONTENIDORS ... ........ ... ...... ...... ... ... .................. 4.000.000,- PTA 

DRETS D'ABOCADOR .. .............. .... ........... .... ........... ... ... ...... .... ... 3.000.000,- PTA 

TOTAL ....... ............................. .. ... ...................... .... ........ 7.000.000,- PTA 

Per tant, hem considerat que s'havia de posar fi a aquesta situació, gravosa econòmi
cament per als llagosterencs. A la vegada esperem que els contenidors que queden 
en servei cobreixin les necessitats d'abocament de deixalles de la nostra vila. Tanma
teix aquesta mesura és transitòria i serà modificada si les necessitats ho requereixen. 

RECOLLIDA DE MOBLES VELLS 
Recordem que es pot seguir util itzant el servei de recollida domiciliària de mobles . 
vells, servei que ofereix l'Ajuntament a través de la Brigada Municipal. 1 

Per tal d'organitzar aquesta recollida, cal que l'interessat ho sol.liciti a l'Ajuntament. 
Posteriorment es fixarà dia i hora en què haurà de dipositar els mobles a la vorera per 
tal que siguin recollits . 

JOSEP AGUSTÍ CANALS 
Regidor Delegat d 'Escombraries 


