DECRET DE PRESIDÈNCIA

Identificació de l'expedient
Expedient A172-2020-4, Modificació mesures de la Deixalleria La Suïssa de
prevenció per fer front al coronavirus SARS-COV-2
Antecedents
Atesa la situació creada per l’evolució del coronavirus SARS-CoV-2.

Donada la incertesa provocada per la situació sanitària actual derivada de la
pandèmia del COVID-19, i romanent atents a la informació més actualitzada i les
instruccions provinents de les autoritats sanitàries i altres organismes competents.

Elisa Almirall Gayo

Es fa la consideració que la prestació del servei de Deixalleria és un servei
d’excel·lència per potenciar la recollida selectiva dels residus municipals, no obstant
això, la present urgència sanitària, amb la confinament de la població i mesures de
protecció laborals, que no eliminen el risc de propagació i afectació pel COVID-19,
resulta incompatible amb la continuïtat de la prestació d’aquest servei tal i com vull
es duu a terme.
Atès que l’Ajuntament de Premià de Mar té la presidència de la Mancomunitat de la
Deixalleria dels municipis de Premià de Dalt, Premia de Mar i Vilassar de Dalt per la
prestació del servei de la Deixalleria(a partir d’ara Mancomunitat).
D’acord amb el punts anteriors, en data 17 de març de 2020, la Mancomunitat
decreta el Tancament de les instal·lacions de la Deixalleria “ la Suïssa ” ubicada al
Polígon Industrial la Suïssa Rosa dels Vents, de Premià de Dalt fins el 29 de març
de 2020.
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Vista la instrucció sobre gestió de residus domèstic i COVID-19 de 13 de març de
2020, de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient del Ministeri per la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic.

Vistes les necessitats dels municipis que la conformen d’utilitzar l’equipament per a
la recepció de residus especials, així com la necessitat de controlar la correcta
gestió dels residus que actualment es troben dins l’equipament, la Mancomunitat
concreta i modifica els termes del tancament de la Deixalleria.
Fonaments jurídics i tècnics

Miguel Angel Méndez Gil
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D’acord amb les atribucions que confereix al president, l’article 53.1 g del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.
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Resolució
Per tant, resolc
Primer.- APROVAR les següents mesures en relació al servei de la Deixalleria
Mancomunada dels Ajuntaments de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de
Dalt, de tancament de les instal·lacions de la Deixalleria “ la Suïssa ” ubicada al
Polígon Industrial la Suïssa Rosa dels Vents, de Premià de Dalt fins el 29 de març
de 2020.
En les següents condicions:
-

-

Elisa Almirall Gayo

-
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-

Tancament del servei de deixalleria a usuaris particulars, industrials i
agrícoles.
Permetre l’entrada a usuaris públics (brigades, concessionàries, altres
empreses públiques, etc...) que aportin residus recollits als municipis que
participen de la gestió d’aquesta instal·lació i que no puguin ser gestionat
per el Consorci per a la Gestió de Residus del Maresme, tals com residus
especials, pneumàtics, plàstics durs, runes, RAEE’s, etc... que poden
significar una problemàtica per a la seva disposició i gestió mentre duri
l’actual crisis sanitària derivada de la pandèmia del CoVID-19.
Permetre el buidatge de tots els contenidors adscrits al servei que estiguin
plens de residus i que puguin significar un risc sanitari (residus especials,
olis minerals i/o vegetals, residus verds, etc...) si aquests estan un temps
indeterminat disposats dins dels contenidors sense cap tipus de control i
gestió finalista. Amb aquesta mesura també evitem riscos afegits en cas
d’entrada de persones alienes al servei que puguin entrar i manipular els
elements i/o productes que estiguin disposats a la instal·lació.
Permetre la realització de tasques de manteniment i reparació a porta
tancada (neteja intensiva de la instal·lació, reparació dels contenidors i
altres elements que s’utilitzen per a la prestació del servei de deixalleria,
pintat de contenidors, tanques, petites feines de paleta, etc..) realitzades
pels propis treballadors adscrits a aquesta contracta.

Segon.- COMUNICAR aquestes mesures als Ajuntaments Mancomunats i que
aquests ho comuniquin a la seva població.
Tercer.- COMUNICAR aquestes mesures a l’empresa que actualment porta el servei
de la Deixalleria.

Miguel Angel Méndez Gil
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