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Email

Mòbil

Electrònica

Exposa / Sol·licita
Exposa

Actualment i davant la greu crisi climàtica que afrontem cal que els ajuntaments i els ciutadans s'impliquen en la reducció i reciclatge
de residus. Cocentaina disposa d'un servei de reciclatge d'envasos lleugers mitjançant contenidors grocs, però encara podem anar
una passa més enllà. Reciclem a la llar, fem-ho també als parcs.
Sol·licita

La instal·lació de papereres exclusives per al reciclatge d'envasos als parcs de la localitat. Els parcs de la localitat són llocs on
habitualment els xiquets i xiquetes no només es diverteixen, sinó que també hi berenen. Això comporta, en la gran majoria de casos,
que envasos dels productes de brioixeria i begudes en que venen molts productes que es fan servir per a berenar isquen del circuit
de reciclatge d'envasos perquè es llancen a les papereres dels parcs les quals no classifiquen els residus. D'una banda s'hi poden
instal·lar papereres per a envasos al costat de les papereres tradicionals. D'altra banda les papereres tradicionals poden ser
substituïdes per paperers que permeten classificar, com a mínim, entre envasos lleugers i la resta (considere que vidre i paper no
són tan habituals pel que fa als residus que poden derivar-se de les activitats d'un parc infantil). Actualment hi ha una gran varietat
de models de papereres amb aquesta finalitat en el mercat i l'Ajuntament pot escollir el que més convinga.

Documentació Obligatòria
Dades d'Identificació
De conformitat amb lo establecido en l'article 66.1.a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, les sol·licituds que es formulen deuran contenir el nom i els cognoms de l'interessat i l'article 9 regula com és el sistema d'identificació
dels interessats.
Normativa reguladora aplicable

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Arts. 9 y 66
https://www.boe.es/legislacion/

Requisit de Validesa

Forma d'Aportació

Còpia simple responsabilitzant-se l'interessat de la seva veracitat
Aquesta administració es reserva el dret a poder requerir-li posteriorment l'exhibició del document original

DONO EL MEU CONSENTIMENT perquè s'intenti recaptar a través de les xarxes corporatives de
les Administracions Públiques
La tramitació de la seva sol·licitud podria dilatar-se per causes no imputables a aquesta Administració.
Si per qualsevol motiu no pogués recaptar-se aquest document, se li podrà requerir posteriorment
perquè sigui vostè qui aporti el document.

Documentació addicional
(*) En virtut de l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els
interessats podran aportar qualsevol altre document que estimin convenient
No hi ha cap document carregat
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INFORME DE VIABILITAT DE LES PROPOSTES

Rebuda la seua proposta amb NRE 470 de data 28/01/2021 li informe que la proposta
presentada per vostè «Col·locació de papereres per a envasos selectius als parcs» ha
sigut valorada tècnicament com a NO VIABLE.
MOTIVACIÓ DE LA NO VIABILITAT
La col·locació de papereres amb selecció dels diferents tipus de residus comportaria una
modificació del contracte existent amb l’empresa de neteja viària, ja que no està previst aquest
tipus de treballs i els mitjans de què disposa l’empresa no són els adequats.

En el cas de no estar d’acord amb l’informe elaborat pel tècnic especialista municipal
tindrà fins al 5 d’abril per a justificar el seu desacord, presentant-lo per registre
d’entrada a la seu electrònica o presencialment al SIC. Altrament, pot personar-se i
demanar cita amb el tècnic que signa l’informe perquè li explique el contingut i la
motivació de l’informe.
En cas de no haver-hi resposta, recorde que el silenci administratiu és negatiu en
aquest cas i que està regulat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.

Luciano Serrano Mora
Arquitecto técnico Municipal
Document signat digitalment
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