Benvolgut/da,
Un dels principals objectiu d’aquest govern municipal ha estat l’impuls d’una
campanya de sensibilització molt gran que pretén fomentar una conducta
ambiental responsable i garantir les condicions de neteja i salut públiques
òptimes que contribueixin a fer visible, entre tots plegats, la millor versió del
nostre municipi, Llançà.
En aquest context, el passat 17 d’abril es va celebrar la inauguració d’obertura
de la minideixalleria municipal, ubicada a l’aparcament de Sant Carles, a tocar
de l’Av. Mestral i a on es fa actualment el mercat del Port a l’estiu. És per això
que em plau dirigir-me a vostès per fer-vos coneixedors dels aspectes més
important del seu funcionament:
-

-

-

-

La minideixalleria de Llançà, vallada en el seu perímetre i controlada per
videocàmeres per tal d’evitar actes vandàlics, disposa de contenidors
diferenciats per a les fraccions que es relacionen a continuació:
contenidors de poda, contenidor de voluminosos (mobles), contenidor de
fustes, contenidor de runa, contenidor d’olis, contenidor de paper,
contenidor de vidre, contenidor de plàstics, contenidor d’orgànica i
contenidors de rebuig.
A la minideixalleria no s’hi podrà portar ferralla, bateries, fluorescents,
entre altres, sinó que aquests hauran de portar-se a la deixalleria
municipal pel fet que necessiten d’un tractament diferent per a la seva
destrucció o reciclatge per ser contaminants.
La minideixalleria només podrà ser utilitzada pels particulars, els quals
també podran abocar els residus a la deixalleria municipal que es troba al
camí de Villordí ( camí de Sant Silvestre) si així ho prefereixen. Els
industrials hauran de portar les seves deixalles o residus producte de la
seva activitat a la deixalleria municipal que es troba al camí de Villordí
(camí de Sant Silvestre).
L’horari de la minideixalleria és de 9h a 13h i de 15h a 18h, excepte
dimecres que l’horari d’obertura és de 15h a 18h i dissabte que l’horari
d’obertura és de 9h a 13h. Els diumenges la deixalleria roman tancada.

La minideixalleria municipal pretén facilitar la correcte gestió dels residus, fent-la
més accessible per a la població. Aprofito la ocasió per convidar-vos a utilitzarla i emplaçar tots vostres dubtes o inquietuds a la persona responsable del
funcionament i vigilància de la minideixalleria.
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