SERVEIS MÍNIMS VAGA GENERAL INDEFINIDA MANCOMUNITAT DES RAIGUER

Amb motiu de la vaga convocada per aquest dijous 14 d’octubre de 2021 a partir de les 21h
s’estableixen els següents serveis mínims als municipis de la Mancomunitat des Raiguer:

CALENDARI PROVISIONAL – RECOLLIDA PORTA A PORTA
El calendari de recollida porta a porta es veurà modificat de la següent manera:
•

Porta a porta als domicilis

SERVEIS MÍNIMS - VAGA 14/10/2021 - Modificació calendari Recollida Porta a Porta al Raiguer

PaP Domicilis

Dijous 14

Divendres 15 Dissabte Diumenge 17

Dilluns 18

Dimarts 19

MATÈRIA
ORGÀNICA

ENVASOS
+
BOLQUERS

Dimecres 20

Dia

Vespre

BOLQUERS
(La recollida de rebuig es
farà el dijous 21)

MATÈRIA
ORGÀNICA

BOLQUERS

*La recollida de la fracció de paper/cartró i vidre a domicilis aquesta primera setmana de vaga
no entrarà dins els serveis mínims. Es recollirà a partir del divendres 22 d’octubre.
Cal recordar als ciutadans que:
-

Als pobles amb bossa vermella sols s’agafarà la bossa blanca autoritzada el primer
dijous, la vermella es recollirà el proper dijous 21 de febrer. En cas d’emergència es pot
dur al parc verd.

-

La recollida al parc verd també es veurà afectada, per tant es demana que es faci un ús
responsable i sols s’hi dugui els residus imprescindibles per evitar la saturació dels
contenidors.

•

Porta a porta als grans generadors i generadors sensibles:

*S’entén com a generadors sensibles: centres de dia, escoles, escoletes, residències i centres
de salut. Els gran generadors són els comerços, bars, restaurants, indústries que generen
gran quantitat de residus.
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PaP Generadors
sensibles i grans
generadors

Dijous 14

PAPER/VIDRE
Santa Maria del
Camí
Consell

Dia

Vespre

Divendres 15 Dissabte Diumenge 17

REBUIG
+
BOLQUERS

MATÈRIA
ORGÀNICA

MATÈRIA
ORGÀNICA
+
BOLQUERS

Dilluns 18

Dimarts 19

Dimecres 20

REBUIG
(Polígons:
generadors
sensibles
1cop/setmana, la
resta cada 15 dies)

PAPER/VIDRE
Alaró
Mancor de la Vall
Selva

PAPER/VIDRE
Búger
Campanet

BOLQUERS

ENVASOS
+
BOLQUERS

MATÈRIA
ORGÀNICA
+
BOLQUERS

