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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Atés que es proposa establir una zona al Districte de Sant Andreu amb una modalitat de recollida específica, amb

l' objectiu de reduir la generació de residus incrementar la recollida selectiva.

Atés que el percentatge de recollida selectiva a la ciutat está estancat al 39% sobre el total, amb la iniciativa

d' implementar una nova modalitat de recollida al Districte de Sant Andreu es pretén millorar la separació de

residus en origen la qualitat de les fraccions en aquesta zona, així com disminuir el volum de residus que arriben

als ecoparcs optimitzar els processos de gestió.

Atés que al Districte de Sant Andreu s' han detectat moltes actuacions incíviques a l' hora de dipositar els residus,

tant pel que fa al compliment d' horaris com a les ubicacions on es dipositen.

Atés que amb aquesta nova modalitat de recollida es vol minimitzar aquesta problemática per aconseguir

augmentar l' estat de netedat de la via pública i, alhora, alliberar espai públic amb la retirada de contenidors així

disminuir els nivells de soroll.

Vist Vanterior, proposo a l' Alcaldessa que, en ús de les seves atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l' article

13 article 26. 2 d) de la Carta Municipal de Barcelona

DISPOSI

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 frequencia horaris de recollida

singular de residus voluminosos, en el sentit d' afegir un nou apartat D a /'Annex on s' estableix una modalitat de

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

als sectors 1i 2 on s' implantara el nou sistema de recollida de residus porta a porta, ambdós adjunts com annex al

present decret.

DEIXAR SENSE EFECTE els plánols COR9 Sant Andreu (Zones amb recollida comercial d' organica 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 l' Alcaldia de 6 de maig de 2013 esmentat al

paragraf anterior, els quals resten substituits pels planols 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' endema 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 Tecnics- 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 esdevindra 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.

La Segona Tinenta d' Alcaldia,
Janet Sanz Cid DNI
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ll- Ima. Sra. Janef S4nz Cid

Barcelona,

L' ALCALDESSA
Ho certifico.

Dono la meva conformitat a la proposta la converteixo en resolució en data
EL SECRETARI GENERAL,

Ada Colau
Ballano DNI

Jordi Cases

Ada COLAU BALLANO Pallares DNI
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