AJUNTAMENT DE COLL DE NARGÓ

Benvolguts
Comuniquem als veïns que el proper dilluns (21-10-2019) es posarà en serveis la nova
deixalleria de Coll de Nargó.
Allà trobareu indicat amb cartells el lloc on dipositar cada tipus de resta per un correcte
reciclatge i tota la informació que es pugui necessitar.
Inicialment el recinte s’obrirà tots els dies excepte diumenges i festius, en el mateix horari que
faci la brigada de manteniment del Municipi. Qualsevol variació sobre l’horari que hi pugui
haver, atès que l’objectiu final es que hi hagi personal propi, serà degudament comunicat.
Advertim que la instal·lació està protegida amb càmeres de seguretat, cosa que remarquem
especialment als veïns (a fi d’evitar infraccions i sancions) i serà denunciada tota acció d’ús
indegut de les instal·lacions, com ara deixar els residus a la porta de la deixalleria o bé llençarlos on no correspon.
Comuniquem també que des de la fira es troba en ús el remolc de deixalleria mòbil, per
aquelles restes que no poden anar als contenidors convencionals, com són bombetes,
fluorescents, piles i material electrònic, etc.(vegeu els rètols de les portelles). Respecte als olis
cal remarcar que es tracte d’olis vegetals d’ús domèstic i en quantitats d’habitatge, les
quantitats majors (restaurants, etc.) han d’anar directament a la deixalleria, així com els olis no
naturals, en cap cas s’inclouen els olis de tipus industrial com els de tallers i de instal·lacions
industrials.
Aquesta deixalleria mòbil es situarà per quinzenes en diferents llocs del poble per facilitar que
tothom pugui fer-ne ús. Properament es col·locarà al propi remolc i a la pàgina web de l’
Ajuntament el llistat de llocs i dies on es trobarà aparcat.
Esperem que aquestes iniciatives, més l’esforç que s’està fent a nivell del sud de la comarca,
per ordenar/reorganitzar la recollida sostenible de residus en una sola gestió comarcal, de
qualitat que tots ens mereixem, donin els fruits esperats.
Fer-vos reflexionar que el futur immediat dels rebuts pel servei de recollida de residus anirà en
funció del percentatge de reciclatge i selecció de les deixalles dels municipis de manera que
qui menys recicli més pagarà . Per tant, és primordial que ens hi esforcem tots com a
ciutadans, i que des de l’administració vetllem perquè la recollida estigui a l’alçada de l’esforç
de tots. Atès que en ocasions se’ns ha advertit que es barrejaven els residus en la pròpia
recollida.

Finalment dir-vos que la inspecció de la ACR tindrà lloc el proper dimecres dia 23, i que no es fa
cap inauguració oficial atès que aquestes estan prohibides en època electoral per la Junta
Electoral Central.
Esperem que tots en puguem gaudir molt temps.
Salutacions
Ajuntament de Coll de Nargó

