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Sollicitant: Secretaria de Serveis Tecnics- Jurídics. Geréncia d' Ecologia Urbana
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I- OBJECTE

Aquest informe té per objecte l' análisi jurídica de la proposta de decret d' Alcaldia pel

qual es modifica el Decret d' Alcaldia, de 6/ 5/ 2013, pel qual s' aprova la zonificació,

dates horaris dels sistemes de recollida de residus municipals i la frequiéncia horaris

de recollida singular de residus voluminosos, en el sentit d' afegir una modalitat

específica de recollida de residus a la zona de Sant Andreu del Palomar (sistema

Porta a Porta).

II- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

De la mateixa manera que el seu antecedent immediat, el Decret de 15- 02- 2018,

relatiu a la implantació de la modalitat del sistema Porta a Porta a la Zona del Casc

Antic de Sarria, la proposta de decret objecte del present informe es pot considerar, en

general, ajustada a I' Ordenanca del medi ambient de Barcelona (OMAB), aprovada pel

Plenari del Consell Municipal el 25/ 2/ 2011. La iniciativa parteix de les previsions que hi

ha als articles 61 segúents, en concret a l' article 62. 1, apartat 2, que empara la

possibilitat d' establir les zonificacions dels sistemes de recollida de residus municipals.

En aquest context, peró, es pot suggerir una modificació en el redactat de la proposta

de decret als efectes de potenciar el seu enteniment i en definitiva, la seguretat

jurídica, en els termes que segueixen:

«APROVAR INICIALMENT la modificació del Decret de l' Alcaldia de 6 de maig de 2013

pel qual s' aprova la zonificació, dates horaris dels sistemes de recollida de residus

municipals la fregiiéncia horaris de recollida singular de residus voluminosos, en el

sentit d' afegir un nou apartat D a l' Annex on s' estableix una modalitat de recollida

específica a la Zona de Sant Andreu del Palomar (Zona MRE Sant Andreu) amb els

plánols corresponents als sectors 12on simplantará el nou sistema de recollida de

residus porta a porta, ambdós adjunts com annex al present decret.
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DEIXAR SENSE EFECTE els plánols COR9 Sant Andreu (Zones amb recollida

comercial d' orgánica rebuig) CPC13 Sant Andreu (Zones amb recollida comercial de

paper cartró. Dies de recollida: Dilluns, dimecres divendres. Horari de sortida del

paper cartró de 21: 00 a 22: 00 h.) del Decret de Alcaldia de 6 de maig de 2013

esmentat al paragraf anterior, els quals resten substituits pels plánols que s' adjunten

com a annex al present decret.

SOTMETRE a informació pública el contingut d' aquest decret el seu annex per a la

presentació d' al- legacions per un termini de trenta dies, a comptar des de l' endemá de

la publicació de l' anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,

els quals es poden consultar a la Direcció de Serveis Técnics- Jurídics de la Gerencia

d' Ecologia Urbana, situada a l' Avinguda Diagonal, 240, 5a planta, de Barcelona.

ESTABLIR que, en cas que no es formulin al- legacions durant el termini d' informació

pública, l' aprovació inicial d' aquest decret esdevindrá definitiva sense necessitat de

nova resolució en aquest cas, PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de

Barcelona el text del decret definitivament aprovat el seu annex».

Com a consegúuencia de la unificació dels annexos del decret que es proposa en

aquest informe, caldrá substituir les expressions "Annex A" "Annex B" dels annexos

per una única referéncia a "Annex", suprimir els títols "modificació de lannex 1 del

decret d' alcaldia de 6 de maig de 2013 "modificació del decret d' Alcaldia de 6 de

maig de 2013".

A Texpedient s' hi han d' incorporar els informes justificatius de la necessitat de procedir

a la modificació del decret d' Alcaldia de 6/ 5/ 2013, amb un sistema específic de

recollida de residus a Sant Andreu del Palomar els avantatges que suposa l' esmentat

sistema.

L' alcaldessa és l' órgan municipal competent per aprovar el decret proposat, atés que

es tracta de modificar puntualment un decret anterior.

IlI- CONCLUSIONS

S' informa favorablement la proposta de decret d' Alcaldia pel qual es modifica el decret

d' Alcaldia de 6/ 5/ 2013, per a la implantació d' un sistema específic de recollida de

residus a la Zona de Sant Andreu del Palomar (zona MRE Sant Andreu), tot que

suggerim una redacció alternativa per augmentar- ne la seguretat jurídica.
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